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Inleiding

Geachte ouders / verzorgers,
Voor u ligt een informatieboekje over hoe de Tussenschoolse opvang
(TSO) geregeld is op de St. Jozefschool in Rietmolen.

Wij raden u dan ook aan om dit boekje te bewaren.

De TSO maakt onderdeel uit van de Stichting Ouderraad
St. Jozefschool, hieruit zijn 2 coördinatoren aangesteld die het
overblijven op school aansturen, ondersteund door vrijwillige
overblijfkrachten (ouders) van de St. Jozefschool.
Wij vinden het belangrijk dat uw kinderen hun middag pauze op een
leuke manier doorbrengen.
Wij, de overblijfkrachten en coördinatoren, zullen in ieder geval ons
uiterste best doen om het zo aangenaam mogelijk te maken.

Het reglement van de overblijf is te vinden om de site van de
St. Jozefschool: www.jozefrietmolen.nl.

Met vriendelijke groet,

De overblijfcoördinatoren,
Anne-Marie te Lintelo tel. 0545- 22 19 53
Ingrid te Lintelo
tel. 0545- 47 55 87

annemarietelintelo@live.nl
vogt-telintelo@hetnet.nl

Doelstelling overblijf
 Kinderen de mogelijkheid bieden om incidenteel of dagelijks hun
boterham op school op te eten.
 Kinderen op een prettig, veilige en verantwoorde manier hun
middagpauze op school door te laten brengen.

De kosten
Het tarief voor het overblijven is € 1,25 per keer.
Voor het overblijven maken we gebruik van overblijfbonnen,
deze bonnen worden verkocht per 4 stuks voor € 5,00.
Overblijfbonnen worden één keer per maand verkocht en
wel op de eerste woensdag van de maand tussen 8.30 uur en
9.00 uur in het handenarbeidlokaal.
Als kinderen geen bon bij zich hebben wordt hun naam opgeschreven
en verrekend met de aankoop van overblijfbonnen.

Algemeen
De groepen 1,2 en 3 eten hun boterham tussen de middag op in de
eigen groep.
De groepen 4 t/m 8 eten hun boterham op in de gemeenschapsruimte.
De overblijfouders zullen het eten en drinken uit de koelkasten halen en
om 12.00 uur in de klas / gemeenschapsruimte komen om samen met
de overblijfkinderen de boterham op te eten.

Van 12.00 uur tot 12.45 uur hebben de overblijfouders het toezicht op
school, vanaf 12.45 uur neemt school de verantwoordelijkheid weer over.

Wij doen onze uiterste best om per 15 kinderen 1 overblijfouder
te zetten.

Eten en Drinken
 U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind.
 Zet overal duidelijk de naam van uw kind (bakje/deksel/beker).
 Kinderen die overblijven kunnen hun eten en drinken in de koelkast
zetten. De koelkast voor groep 1,2 en 3 staat in hun eigen lokaal, de
koelkasten voor de andere groepen staan in het handenarbeidlokaal,
de kleine koelkast is bedoeld voor de kinderen in groep 4, de grote
koelkast is voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
 Er wordt thee geschonken en eventueel heet water voor zelf
meegebrachte soep.
 Er wordt pas gegeten als iedereen aan tafel zit, tijdens het eten gaat
niemand van tafel.
 Wij zien erop toe dat uw kind drinkt en minstens één boterham opeet,
tenzij met de ouders anders is afgesproken.
 Na het eten krijgen de kinderen een snoepje.
 Snoep is niet toegestaan en blijft dus in de tas!!

Spelen
 Vanaf 12.15 uur mogen de kinderen naar buiten.
 Met mooi weer gaan alle kinderen naar buiten.
 Bij slecht weer kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 in de
gemeenschapsruimte een spelletje pakken en de kinderen van groep
1,2 en 3 in het handenarbeidlokaal kleuren/knutselen of een spelletje
doen.

Afspraken voor kinderen tijdens het overblijven
 Op school zijn er regels, deze regels gelden ook tijdens de
overblijf.
 We verwachten van de kinderen dat ze het overblijven prettig
maken voor zichzelf en voor anderen.

Overig
Wil je overblijfouder worden, geef dit dan door aan een van
de overblijfcoördinatoren.

We wensen alle kinderen een fijne overblijftijd toe!

Mochten er naar aanleiding van dit informatieboekje nog vragen zijn
neem dan contact op met Anne-Marie of Ingrid.

