Hieronder volgen een aantal afspraken en regels voor het
overblijven in de kleutergroepen
Wanneer U om 12.00 uur in de klas komt, zitten de kleuters al aan
tafel klaar met hun overblijfspullen en hebben zij hun handen
gewassen.
We zingen samen een liedje en daarna mogen ze gaan eten.
De leerkrachten hebben vanaf 12.00 uur pauze en worden tot 12.45uur
waargenomen door de overblijfouders.
Wat betreft het eten:
De kinderen blijven onder het eten aan tafel zitten. Afval gooien ze
pas weg als ze helemaal klaar zijn.
Het is belangrijk dat de kinderen zo rustig mogelijk zijn, anders duurt
de eetperiode wel erg lang.
Wat betreft de pauze:
Vanaf 12.15 uur zijn de buitenouders op het plein aanwezig. In de
TSO map staan de bijzonderheden van de groep van die dag. Deze ligt
in de hal op de grijze kast. De kinderen die klaar zijn met eten, ruimen
hun spullen op, hangen hun tas weer aan de kapstok, trekken hun jas
aan en gaan naar buiten.
De binnenouder blijft bij de kinderen die nog niet klaar zijn en zorgt
er in de eerste plaats voor dat de kinderen eten en drinken en hun
spullen opruimen.
Deze ouder kan de tafels schoonmaken en de vloer vegen. Zolang er
kinderen in de klas zijn, moet er een ouder aanwezig zijn i.v.m. het
toezicht.
De overblijfcoördinator bepaalt wanneer er (meestal door slechte
weersomstandigheden) niet buiten gespeeld kan worden. De
buitenouders houden dan toezicht in de klassen.
Binnen: van 12.00 tot 12.30 uur
Wanneer de kinderen binnen blijven, mogen zij aan de schone tafels
een spelletje doen. Het is niet de bedoeling dat zij in de hoeken of in
de gang gaan spelen.

Buiten: van 12.15 tot 12.45 uur
Afhankelijk van het weer moet erop gelet worden dat de kleuters hun
jas dicht doen voor zij naar buiten gaan.
De ouders verdelen zich over het plein zodat er overal toezicht is.
Buitenspeelregels:
Het kleuterspeelterrein loopt tot de op de tegels geschilderde slang,
vlak voor het terrasmuurtje van groep 3.
Het hek is dicht.
De kinderen moeten zorgzaam met elkaar, de natuur en het
speelmateriaal omgaan.
De kinderen mogen met het rijdende materiaal alleen op de tegels.
Op, bij of onder het klimrek mag geen speelgoed gebruikt worden.
Er mag achter de struiken gespeeld worden mits dit veilig gebeurt.
(niet in bomen en struiken klimmen)
Het speelgoed mag alleen gebruikt worden daar waar het in het zicht
is.
Het zandbakzand moet in de zandbak blijven en de steentjes horen
onder de schommels te blijven liggen.
De schommels mogen niet versteld en of gedraaid worden.
De kinderen die schommelen moeten dit zittend doen met het zicht
naar het plein.
Wanneer de kinderen toestemming hebben zonder jas te spelen,
moeten ze die binnen in hun luizenzak opbergen.
Wanneer zij naar binnen willen om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan
moet dat bij een van de leerkrachten of overblijfouders gemeld
worden.
Kinderen die meermalen gecorrigeerd moeten worden op hun gedrag
en niet gehoorzamen, moeten (even ) op het muurtje zitten voor een
“time out” evt. wordt de leerkracht ingeschakeld.
Wanneer de leerkrachten van de kleutergroepen het weer overnemen,
is het de bedoeling dat belangrijke voorvallen/details door de
overblijfouders worden gemeld.

