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Basisregels voor het overblijven op de Margrietschool.   

 Ieder kind neemt zelf een lunchpakket mee.  Dit kan brood, fruit, een 
beker of pakje drinken, evt. yoghurt bevatten. Snoep willen wij tijdens 
het overblijven niet zien,  omdat het niet gezond is en oneerlijk 
tegenover kinderen die het niet hebben. Lollies kunnen zelfs 
gevaarlijk  zijn. 

 De pauze is in twee delen ingedeeld. Om 12:00 uur gaan eerst de 
groepen 6 t/m 7 naar buiten. Om ongeveer half ‘één komen zij weer 
naar binnen om te lunchen. De groepen 1 t/m 5 eet eerst in de klas en gaat dan om half 
één naar buiten.  

 Er kan, voor kinderen die daar behoefte aan hebben, na toestemming worden geknutseld, 
gespeeld worden in de aula. Er kan ook gekozen worden om buiten te blijven spelen, mits 
het weer dat toelaat.  

 Grote monden worden niet getolereerd. Pesten en treiteren accepteren wij niet. Als er 
herhaaldelijk niet geluisterd wordt kan er bv een time-out worden gegeven. De leeftijd 
van het kind bepaalt de duur van de time-out.  Als er reden toe is zal er met de 
ouders/verzorgers  gesproken worden. 

 Wij streven ernaar zoveel mogelijk de algemene schoolregels te handhaven. 
 Betaling geschiedt via de TSO-assistent website.  
 Als school voor Christelijk onderwijs bidden wij voor of danken na het eten. Bij de jongere 

kinderen zal dit in de vorm van een liedje zijn, zoals bv “Dank U voor deze nieuwe 
morgen”. Bij de oudere kinderen (groep 5 t/m 8) wordt per toerbeurt gedankt, dus 
maandag groep 5, dinsdag groep 6, donderdag groep 7 en vrijdag groep 8. 

 We letten er sterk op dat de kinderen hun brood opeten. Bij groep 3 t/m 8 doen we dat 
regelmatig door hun broodtrommel te controleren.  Bij de kleuters zijn we er alerter op. 
Vaak zien we dat ze de korstjes laten liggen. Maar soms komt het ook voor dat ze 
weigeren om brood te eten, ook al halen we alles uit de kast en zetten we ze apart bij de 
juffrouw. Wanneer dat ook niet lukt dan houdt het op gegeven moment op. We willen ze 
toch nog een half uurtje laten spelen. De hele tijd binnen moeten blijven, naast je niet 
opgegeten boterhammetjes zou als straf ervaren kunnen worden. Het uur pauze moet 
toch ook ontspanning geven. Soms stoppen we een briefje in de broodtrommel van het 
kind om aan te geven dat hij of zij niet wilde eten. 

 Buitenspelen: Het aantal overblijfkrachten dat op het plein is, wordt aangepast aan het 
aantal kinderen dat buiten speelt. Met andere woorden, de groepsgrootte bepaalt het 
aantal overblijfkrachten zowel binnen als buiten. De kinderen zijn altijd onder begeleiding! 
De groepen 3 t/m 8 spelen op het grote plein. De kleuters spelen op het kleine plein. 
Tijdens de overblijf mag het plein niet worden verlaten.  Het zogenaamde rondjes rennen 
om de school wordt dus niet toegestaan. 
Binnenspelen: Na het eten en buitenspelen kan er in de aula geknutseld worden. Spelen 
in de gang, in de eigen klas, op het toilet en dergelijke is niet toegestaan.  
 
Tenslotte de regels zijn er niet om dingen onmogelijk te maken, maar juist om dingen 
mogelijk te maken. Met behulp van deze regels  en enthousiaste medewerkers  kunnen 
we een gezellige, ontspannen, actieve en creatieve overblijfperiode verzorgen. 
 
Namens alle overblijfkrachten 
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