
Regels voor de overblijf: 

 Als de bel gaat, kom je eerst naar het 

overblijflokaal om je spullen klaar te 

zetten en je stempelkaart of jaarkaart 

te geven. 

 Je gaat daarna op het grote plein 

spelen. Je gaat niet meer van het 

plein af. 



 Om 12 uur ga je naar binnen. Je gaat 

eerst plassen en je handen wassen. 

Daarna ga je gelijk aan tafel zitten. 

 We beginnen samen de maaltijd met 

bidden. Hierna wensen we elkaar 

‘eet smakelijk’. 

 Wanneer iedereen klaar is lezen we 

een stukje uit de kinderbijbel en 

danken met elkaar. 



 Daarna gaan we tafel na tafel van 

tafel. 

 Wanneer je onder het eten vervelend 

zit te doen, blijf je na de maaltijd 5 

minuten zitten. Hier wordt een 

aantekening van gemaakt. 

 Wanneer er onder het eten van tafel 

wordt gelopen, blijf je na het eten 5 

minuten zitten. 



 Bij 5 aantekeningen wordt de 

leerkracht op de hoogte gebracht 

van je gedrag. 

 Natuurlijk mag je onder het eten 

praten. Zorg dat er geen andere 

kinderen last van hebben. 

 Ben je klaar ? Dan krijg je van de 

overblijf ouder een Duckie om in te 

lezen. 



 Je ruimt je spullen op, trek je jas aan 

om naar buiten te gaan. 

 We spelen niet met het spelmateriaal 

van school. In het overblijflokaal staat 

een tas met buitenspeelgoed. 

 We gaan niet door de school lopen 

en komen niet in de lokalen. 

 Alleen voor de maaltijd(tot 12 uur) 

mag je juf/ meester geholpen 

worden. Na het eten niet! Je bent dus 



na het eten niet meer in een ander 

lokaal dan het overblijflokaal. 

 Wanneer het regent mogen de 

computers in het computerlokaal en 

in de plus klas en groep 8 gebruikt 

worden. 

 Alleen kinderen vanaf groep 4 

mogen op de computer. 

 Er mogen alleen spelletjes gedaan 

worden of huiswerk gemaakt worden. 



 Er wordt elke dag door twee kinderen 

corvee gedaan. Zie de lijst. 

 Wanneer de kleuters terug gebracht 

worden naar de klas, lopen er geen 

broertjes / zusjes mee. 
 


