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Informatie  

Tussen Schoolse Opvang 

(overblijven) 

ALGEMENE ZAKEN  
Aanmelding gaat via de website www.overblijvenmetedith.nl  
Ouders krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze hun 
kind(eren) kunnen aan- of afmelden. Dit dient voor 11.00 uur op dezelfde dag 
te gebeuren.  
De kosten voor de overblijf zijn € 1,50 per kind per keer; dit bedrag wordt au-
tomatisch geïncasseerd. Ouders ontvangen een email met een overzicht van 
de overblijfdagen en het totaal bedrag.  Let op:  

 Wanneer u uw kind niet zelf afmeldt (bijv. bij ziekte) dan worden de 
kosten wèl in rekening gebracht. 

 Mocht u onverhoopt vergeten zijn uw kind aan te melden, dan kunt u 
een mail sturen naar onderstaand mailadres. 

 
Ouders van nieuwe kinderen zijn altijd van harte welkom om van tevoren een keer 
te komen kijken! Wilt u dit per mail aan ons laten weten? 
 
VRAGEN/OPMERKINGEN 
De Tussen Schoolse Opvang staat onder leiding van coördinator Diana Broere  
en is te bereiken via: 
d.broere@regenboognieuwendijk.nl  
overblijf@regenboognieuwendijk.nl 
 
OVERBLIJFGROEPEN 
Vanaf dit schooljaar zijn we, na goed overleg, gestart met 2 vaste groepen. De 
kinderen zijn evenredig verdeeld en voor hen is het ook duidelijk bij wie en waar zij 
overblijven. 
Groep 1-2, 3plus:  kinderen van de groepen 1-2, groep 3, enkele kinderen uit groep 

4, 5a, 6a, groep 7 en groep 8, herkenbaar aan het ***teken voor 
hun naam. 
Deze groep blijft over in het lokaal naast de ingang van de 
bibliotheek. 

Groep 4 t/m 8: alle overige kinderen uit de groepen 4 t/m 8 
Deze groep blijft over in het lokaal tegenover de teamkamer. 

 
Op vrijdag lunchen we met alle kinderen samen in het lokaal tegenover de 
teamkamer. 
 

http://www.overblijvenmetedith.nl/
mailto:d.broere@regenboognieuwendijk.nl
mailto:overblijf@regenboognieuwendijk.nl
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AANTAL OVERBLIJVENDE KINDEREN PER DAG 
Maandag 50 – 60 kinderen 
Dinsdag 65 – 80 kinderen 
Donderdag 65 – 80 kinderen 
Vrijdag 20 – 25 kinderen 
 
HET OVERBLIJFTEAM 
Diana Broere, coördinator  alle dagen aanwezig 
Mascha Tameris, vaste kracht op  maandag, dinsdag, donderdag groep 1-2, 3plus 

en vrijdag 
Ataline Boterblom, vaste kracht op maandag, dinsdag, donderdag groep 1-2, 3plus 

en vrijdag 
Samantha Vlekkert, vaste kracht op  maandag en donderdag groep 4 t/m 8 
Marjolein Verhoeven, regelmatig  dinsdag groep 4 t/m 8 
Debbie vd Wiel, beschikbaar   vanaf januari 2020 
 
WERKWIJZE 
De ouders zorgen ervoor dat de naam van hun kind(eren) duidelijk zichtbaar zijn op 
bekers, broodtrommels e.d.  
De coördinator zorgt voor lijsten met namen en informatie van de kinderen.  
 
De overblijfkrachten zijn rond 11.40 uur aanwezig. De broodtrommels, bekers/ 
pakjes worden uit de koelkasten gehaald en naar de betreffende overblijfruimte 
gebracht en klaargezet. 
Om 11.55 uur worden de kinderen van groep 1-2 opgehaald door Mascha en Ataline 
en meegenomen naar het lokaal. De kleuters hoeven hun luizenzak niet mee te 
nemen naar de overblijfruimte. 
De kinderen uit de overige groepen komen om 12.00 uur zelf naar hun 
overblijfruimte en nemen hun jassen e.d. mee in de luizenzak. 
Elke overblijfkracht krijgt een portofoon zodat we met elkaar in verbinding staan. 
Om 12.10 uur dienen alle kinderen er te zijn; we checken of alle aangemelde 
kinderen aanwezig zijn. Zo niet, dan informeren we bij hun leerkracht en indien 
nodig nemen we telefonisch contact op met de ouders. 
 
Pas na het liedje en/of een moment van stilte mogen de kinderen gaan eten en 
drinken. We hanteren de regel eerst eten en drinken en daarna pas een snoepje of 
een koekje (niet meer dan 1 snoepje/koekje meegeven en alstublieft geen lolly!). 
Tijdens het eten kunnen de kinderen naar het toilet en geven dit door aan de 
aanwezige overblijfkracht. De overblijfkracht houdt meteen ook toezicht op de gang 
naar het toilet en of de kinderen binnen een redelijke tijd terug zijn. Ook hier geldt 
de regel dat we niet door de gangen van de school lopen. 
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 De kinderen van de groep 1-2, 3plus hebben een vaste plek aan de tafel en 

vaste begeleiding. Als het niet al te druk is, lezen we nog wel eens een 
verhaaltje tijdens het eten. 
Wanneer de kinderen klaar zijn, mogen ze buiten spelen. De kinderen van 
groep 3 mogen eerst hun luizenzak aan de kapstok hangen, vanaf groep 4 gaat 
deze mee naar buiten. 

 De kinderen van groep 4-8 nemen hun luizenzak mee en hangen deze netjes 

op aan de kapstok. In de overblijfruimte liggen spelletjes, puzzels, boeken, 

tekenspullen enz.; bij binnenkomst kunnen ze uitkiezen waarmee ze zich 
tijdens het eten willen vermaken. Tijdens het eten mag er gespeeld, gelezen of 

getekend worden zolang de broodtrommels leegraken en de sfeer gezellig 
blijft. 

Rond de klok van 12.20 uur / 12.25 uur gaan we naar buiten met de kinderen die al 

klaar zijn met eten. Eén overblijfkracht blijft binnen bij de kinderen die nog niet klaar 

zijn. De overblijfkrachten hebben het speelgoed al buiten gezet, gecontroleerd of de 
poort dicht is en gaan meteen mee naar buiten om toezicht te houden op het 
schoolplein. 

Tijdens het buitenspelen mogen de kinderen gebruik maken van het toilet van groep 
3 naast de ingang van de bibliotheek. 

Om 12.55 uur klinkt het fluitje van de overblijf; tijd om op te ruimen en als om 13 
uur alles is opgeruimd, gaat de poort open, mogen de overige leerlingen het 

schoolplein op en neemt de pleinwacht het toezicht over. Mascha en Ataline gaan 
met de kleuters van groep 1-2 naar hun lokaal en wachten tot de leerkracht er is. 

 
SCHOOLPLEINREGELS 
-We voetballen alléén in het voetbalhok  
-We spelen niet in, naast of achter de fietsenhokken 
-We spelen niet in de tuin of achter de coniferenhaag 
-We verstoppen ons niet in de nis van de bibliotheek 
-We zeggen het even als we naar de wc gaan 
-We ruimen met elkaar alle speelgoed op 
-We gaan met respect met elkaar om 
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OVERIGE AFSPRAKEN 
-Bij slecht weer bepaalt de coördinator of de kinderen binnen blijven.  
-Wanneer het gedrag ontoelaatbaar is tijdens het eten of buitenspelen, spreken we 
het kind hierop aan. Na de derde waarschuwing is het tijd om af te koelen op de 
bank. Om 13 uur geven we hen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen en 
nemen we zelf de tijd om uit te leggen wat er verkeerd ging. 
-In geval van ‘problemen’ wordt eerst overlegd met de leerkracht van het kind. 
-Foto’s of filmpjes maken met een mobiele telefoon is niet toegestaan. Gebeurt dit 
wel, dan neemt de overblijfkracht de telefoon in en brengt deze bij de directie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het overblijfteam, 
 
Diana Broere 
 
 
  

 


