Afspraken TSO Aloysius Maasland
De overblijfkrachten zijn om 12.00 uur aanwezig. Na een kort overleg worden de eerste
voorbereidingen getroffen.
Binnen eten:
-

-

-

-

De kleuters pakken zelf hun lunch uit de koelkast. De lunchtrommels van groep 3 en 4 en
van 5 t/m7 staan klaar op de tafels in de grote hal.
12.15 uur begin lunchpauze.
De presentielijst wordt gecontroleerd.
Op groep 7 na eten alle groepen in hun eigen klas. Groep 7 sluit aan bij groep 5 in het extra
lokaal.
De kinderen eten aan hun eigen tafeltje ( behalve groep 7 ). Groep 8 eet bij de juffrouw in de
klas.
Bij de kleuters wordt er vooraf eerst gebeden. Bij de andere groepen nemen we een moment
van rust.
De lunch verloopt rustig, praten mag natuurlijk, maar we blijven tijdens de lunch gewoon op
onze eigen plaats zitten.
Brutaal gedrag en grote monden worden niet geaccepteerd. Kinderen zullen hierop
worden aangesproken. Bij regelmatig ongewenst gedrag wordt dit gemeld bij de
coördinator.
Aan de ouders wordt verzocht geen snoepgoed mee te geven.
Na de lunch gaan de kinderen naar buiten. Een overblijfkracht gaat mee. De anderen
volgen later.
Om 12.45 uur zullen alle kinderen buiten zijn. Een overblijfkracht blijft achter en neemt de
tafels af en veegt de vloer.
Om 13.00 uur komt de leerkracht op het plein en neemt het over van de overblijfkrachten.
Met elkaar wordt opgeruimd en de klassen worden weer klaar gemaakt voor de middag.
Bij slecht weer blijven we na de boterham binnen. Diverse spellen, de computers in de hal
en film kijken in de klas zijn een aantal mogelijkheden die de kinderen aangeboden wordt.
De overblijfkrachten verzorgen ook hier het toezicht.
Om 13.00 gaan de kinderen naar hun eigen klas terug waar ook hun leerkracht weer is.
In de school wordt rustig gelopen.
Kinderen mogen niet van het schoolplein af ( uitzondering het volgen van de lessen van de
sportcoach voor de groepen 5 t/m7 ).
Ballen e.d. die over de heg of omheining zijn geraakt mogen alleen met toestemming en
onder toezicht worden gehaald.
Tijdens het overblijven gelden de normale gedragsregels van school.
Ouders worden op de hoogte gesteld van dit overblijfprotocol.

Buiten eten:
-

Het eten wordt voor alle groepen buiten klaargezet. De overblijflijst wordt in de klas
gecontroleerd door de overblijfkracht.
De kinderen nemen om 12.15 uur hun tas mee naar buiten zodat lege lunchspullen direct
opgeborgen kunnen worden.
De kinderen eten bij hun eigen groep op een daarvoor aangewezen plaats op het schoolplein.

-

Als de boterham en het drinken op zijn kan er gespeeld worden.
Tot 13.00 uur onder toezicht van de overblijfkrachten, daarna neemt een leerkracht het weer
over.

Gedragsregels school:
1. Ga goed met jezelf om
2. Ga goed met de ander om
3. Ga goed met de omgeving om
4. Loop rustig in het gebouw
5. Praat rustig
Het stilteteken in school (t/m groep 6): het gebaar arm omhoog (voordoen). Dit MOET
opgevolgd worden.

