Tussen Schoolse Opvang
Ook tussen de middag kennen we regels, normen en waarden!
Groep 4 t/m 8


De groepen 1 t/m 3 gaan van 12.00 – 12.20 uur naar buiten en lunchen daarna.



De groepen 4 t/m 8 gaan van 12.00 – 12.25 uur lunchen en daarna naar buiten.



Voor het eten wassen de kinderen hun handen.



We eten gezamenlijk aan tafel.



Gezellig kletsen mag. Gun iedereen de tijd om zijn/haar boterham op te eten.



We blijven van andermans spullen af. De laden onder de tafels blijven gesloten.



Na het eten, kunnen de kinderen iets voor zich zelf doen of een spelletje met
andere kinderen.



Gebruik van computers in de klas en verwerkingsruimte is niet toegestaan.



In de groep en de gang lopen we rustig.



De kinderen die overblijven luisteren naar de overblijfkracht.



Wanneer de kinderen na diverse waarschuwingen toch doorgaan met ongewenst
gedrag, wordt dit door de coördinator teruggekoppeld naar de leerkracht. Zo
nodig wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers.



Na de lunch worden alle gebruikte spullen opgeruimd en de tafels worden
schoongemaakt. Kijk ook op de grond of daar papiertjes liggen die er niet horen.
Dit kan gebeuren door de kinderen en/of met behulp van de overblijfkracht.



De overblijfkracht geeft na de lunch aan, wanneer de kinderen naar buiten
mogen.



Zijn we eenmaal buiten, dan blijven we buiten.



We spelen samen en sluiten geen kinderen buiten. Mocht het samen spelen niet
lukken, probeer dit eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet ga dan naar de
overblijfkrachten die op het plein rondlopen of naar de pleinwacht. Hiermee
voorkomen we dat we elkaar kwetsen of pijn doen.



Een aantal groepen hebben op diverse dagen om 13.00 uur gymnastiek in de
Elzenhof. Vanaf 12.45 uur mogen de kinderen naar de Elzenhof. Of volgens
afspraak met de leerkracht.



Kinderen die thuis lunchen mogen vanaf 12.45 uur op het schoolplein.
Overblijven is gezellig samen eten en spelen.

