
Spelregels overblijf KidsmixZ

De overblijfmedewerkers vangen de overblijfkinderen op en houden toezicht op hen van 11.45 uur tot 
12.45 uur.

Het overblijven vindt plaats in de daartoe aangewezen ruimten van de school.
Ten aanzien van de hoeveelheid aanwezige overblijfmedewerkers wordt aangehouden dat bij voorkeur 1 
overblijfmedewerker op maximaal 15 kinderen.

Regels
Algemeen:
 - om 11.45 komen de kinderen naar de overblijf.
 - de overblijfmedewerkers noteren de aanwezigheid van de kinderen.
 - de kinderen gaan eerst, indien noodzakelijk naar toilet. En handen wassen.
 - de kinderen nemen zelf brood en drinken mee
 - tijdens het eten is het rustig en blijven de kinderen zitten
 - na het eten geeft de overblijfmedewerker aan wanneer de kinderen kunnen gaan spelen.

De kinderen blijven in ieder geval aan tafel zitten tot het grote deel van de kinderen klaar is met eten.
De overblijfmedewerkers stimuleren de kinderen hun brood op te eten en drinken op te drinken.
Brood dat niet is opgegeten, gaat weer mee terug naar huis.
 - Als er 1 of 2 kinderen niet klaar zijn met eten, dan blijven die kinderen even bij een leerkracht en de 

rest van de kinderen gaat met de 2 overblijfmedewerkers naar buiten.
 - De overblijf eindigt ca 12.45/12.50 uur. De kinderen gaan terug naar eigen schoolplein/eigen klas en de 

overblijfmedewerker draagt hen over aan de leerkracht.
 - Kinderen altijd onder toezicht buiten
 - Kinderen mogen NIET van het plein af ( ook niet om een bal te halen).
 - Opruimen van het overblijflokaal om 12.50 uur.

Gedragsregels:
 - We praten op een gewone manier met elkaar. We schreeuwen, schelden en vloeken niet.
 - We gaan respectvol met elkaar om.
 - We gaan netjes met de materialen om en ruimen gebruikte spullen op.
 -Tijdens het eten zit iedereen op zijn/haar eigen plaats.
 - De kinderen ruimen hun eigen spullen op en lopen in de gang.
 -Kinderen die voor de overblijf zijn aangemeld mogen niet van het plein af . Ook niet om bij een 

vriendje te gaan eten/spelen.

Regels binnen/buiten
 - Op een goede manier omgaan met het overblijfmateriaal
 - Niet rennen/schreeuwen.
 - Aan het eind opruimen.
 - Als het zand droog is mogen we in de zandbak spelen, de overblijfouder beslist.
 - We spelen alleen op het plein en gaan niet van het plein af.
 - We zijn lief voor elkaar.
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