Kosten van het overblijven
De kosten voor het overblijven zijn gratis, wanneer u meehelpt met
oppassen volgens het oppasrooster.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u ruilen of een invalkracht inhuren. Dit
laatste kost € 8,- per middag. Wanneer u ruilt of een invalkracht hebt
ingehuurd, dit dan aangeven op de lijst in het halletje.

Contact
Mocht u (on)tevreden zijn over de wijze waarop wij het overblijven
organiseren, dan horen wij - de TSO commissie - dit graag!
Bedankt!
Zonder uw hulp kunnen we dit unieke, gratis systeem niet aanbieden.

Nogmaals bedankt,
TSO-commissie OBS De Driesprong

Tussen Schoolse Opvang

Voorwoord

-

Bij slecht weer spelen we binnen (groep 1 t/m 4 in hun eigen
lokaal), groep 5 t/m 8 eigen lokaal of gemeenschapsruimte;

-

We spelen op het schoolplein;

-

Het beweegwijshok en de speelgoedschuur zijn voor het
spelmateriaal;

-

Voetballen doen we op het voetbalveld volgens het schema
in de hal;

-

Het fietsenhok is voor de fietsen;

-

Het weiland is voor de dieren;

-

Spelen is leuk en we ruimen eerst iets op, voordat we wat
anders gaan doen;

-

Om 12.50 uur helpt iedereen mee met opruimen;

-

Een gezellige overblijf voor iedereen!

Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen van OBS De Driesprong,
Voor u ligt de informatiefolder voor de TSO. Deze folder informeert u over
het reilen en zeilen tijdens het overblijven.
Wij
hopen dat u na het lezen van deze folder een duidelijk beeld hebt gekregen
wat u kunt verwachten en wat wij van u verwachten.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind(eren) hun middagpauze op een leuke
manier doorbrengen.
Ons overblijfsysteem is heel uniek, want het is gratis voor alle kinderen,
omdat alle ouders meehelpen in dit systeem.

Afspraken en regels

Het overblijven wordt georganiseerd door een TSO-commissie

De kapstokregels gelden ook voor het overblijven:

Aanspreekpunt vanuit het team:

-

Voor groot en klein zullen wij aardig zijn;

Paul Knuivers

-

Verzorgde spullen vinden wij fijn,
daarom zullen wij er zuinig op zijn;

-

Binnen zullen we rustig zijn, rennen doen we op het plein;

-

Eerste denken, dan doen;

0573-452844

TSO-coördinatoren:
Astrid Dreierink

0573-491294 / 06-26802648

José Geelen

0573-785004 / 06-42548047

Bijzondere taken van onze overblijfcoördinatoren zijn:
Overblijfafspraken voor de kinderen
-

We eten netjes en rustig;

-

We blijven tijdens het eten aan de eigen tafel zitten;

-

We stimuleren “gezonde voeding”. Snoep en koek is voor thuis;

-

Bij goed weer spelen we, na het eten, op het schoolplein;

-

De movers (2 leerlingen uit groep 7/8)zorgen dat de
speelgoedschuren opengemaakt worden en hangen de sleutel
gelijk weer terug in het lokaal (namen van de movers hangen op
het prikbord in het halletje);

-

Inplannen ouders voor het overblijven;

-

Het maken van het overblijfrooster en het verspreiden hiervan;

-

Aanspreekpunt vanuit ouders/verzorgers naar team en vice versa;

-

Zij actualiseren jaarlijks de organisatie van het overblijven in
overleg met de directie;

-

Zij nodigen nieuwe ouders uit om een keer mee te lopen;

Wie zijn nog meer betrokken bij het overblijven

-

De overblijfouder let erop dat ieder kind voldoende eet en drinkt;

De leerkrachten:

-

Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid tot hij/zij het lokaal heeft
verlaten;

De overblijfouder van groep 7/8 gaat om 12.10 uur mee
naar buiten;

-

Hij/zij geeft bijzonderheden en absenties door aan de
overblijfouder;

De overblijfouder zorgt ervoor dat de kinderen uiterlijk
om 12.30 uur naar buiten gaan;

-

Bij vragen en/of calamiteiten kun je altijd een beroep op
hem/haar doen;

De overblijfouder zorgt ervoor dat de tafels schoongemaakt
worden en dat het lokaal netjes wordt achtergelaten;

-

De overblijfkrachten: (zijn ouders die groepen leerlingen ondersteunen
en begeleiden tijdens het overblijven)

De overblijfouder draagt bij aan het speelplezier van de kinderen
en:

-

treedt op als luisterend oor;

Hun taken zijn:

-

helpt ruzies en/of probleemsituaties oplossen;

-

-

ziet erop toe dat alles veilig en in goede harmonie verloopt.

-

-

-

Het houden van toezicht tijdens het overblijven van 12.00 uur
tot 13.00 uur;

-

Bij ongeregeldheden geven zij aan betrokken leerkrachten
informatie door over het voorgevallene;

-

Het invullen van de presentielijsten;

-

De overblijfouder is op de hoogte van het ontruimingsplan (deze
hangt naast de deur van het klaslokaal) en weet waar de
verbanddoos staat;

-

De overblijfouder zorgt bij verhindering zelf voor vervanging;

-

De overblijfouder is op de hoogte van de regels;

Overblijfreglement
Voor het officiële document verwijzen we naar de map in de TSO-kast
in de hal van de school.
Duur van het overblijven
De overblijfouders houden toezicht van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Wij verwachten u van 11.55 uur tot 13.00 uur op school.
Aantal overblijfouders
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er 3 ouders aanwezig,
op vrijdag zijn dit er 2.

