Hoe kan ik mijn kind laten overblijven?
1. met een abonnement: vaste overblijfdagen
2. met een incidentele kaart: incidenteel overblijven

Wat kost het en wat zijn de voorwaarden?
1. Een abonnement is één schooljaar geldig. U betaalt in 2
termijnen. Een termijn is een half schooljaar (ca. 20 weken).
Via de jaarlijkse informatiebrief die de ouder(s)/verzorger(s)
ontvangen, wordt aangegeven wat de uiterlijke
betalingstermijnen zijn.
Bij aanschaf van een abonnement bepaalt u op welke vaste
dag(en) uw kind overblijft. Deze afspraak is bindend voor
een schooljaar.

U betaalt bij incidenteel overblijven meer dan bij de vaste
overblijfdagen voor de flexibiliteit en extra werkzaamheden.
Er is een mogelijkheid om een grote incidentele kaart aan te
schaffen, voor ouders die relatief vaker gebruik hiervan
gebruik willen maken.
De incidentele kaart is geldig voor alle kinderen uit één gezin
en blijft geldig tot hij op is. Bij beëindiging is restitutie alleen
mogelijk na persoonlijk contact met de overblijfcoördinator.
Aanmelden voor incidenteel overblijven kan, tot uiterlijk 10.00
uur, op 2 manieren : via het volgende mailadres:
overblijventoermalijn@markantonderwijs.nl
of schriftelijk via een briefje in onze overblijfbus.

Voor een half schooljaar gelden de volgende
prijzen:
Per half schooljaar zijn de kosten per kind per overblijfdag
voor maandag, dinsdag, donderdag: € 32,00.
Voor vrijdag zijn de kosten per kind: € 28,00.

Betaling via de bank: het bedrag kunt u storten op
rek. nr. NL 81 RABO 0140 9315 46
t.n.v. St. Het Broodtrommeltje,
o.v.v. de naam van de kind(eren) + groep.
Restitutie van abonnementsgeld bij stoppen van overblijven is
alleen mogelijk na contact met de overblijfcoördinator.

2. Van een incidentele kaart kunt u gebruik maken
wanneer uw kind af en toe overblijft. Er zijn 2 kaarten:
10x incidenteel overblijven: € 30,00
25x incidenteel overblijven: € 50,00.

Hoe geef ik door dat mijn kind NIET komt
overblijven op een vaste dag?
Door een mail te sturen naar:
overblijventoermalijn@markantonderwijs.nl of door een
briefje in de overblijfbus te doen met de datum van die dag,
de naam en de groep van uw kind(eren) en een naam van de
ouder/ verzorger.
Dus niet bellen, tenzij het echt niet anders kan. Als een kind
ziek is wordt dit door de leerkracht op de klassenlijst
aangegeven.

Wie is verantwoordelijk?

Wijzigen en/of stoppen van een vaste overblijfdag kan
uitsluitend via een mail aan de overblijfcoördinator:
coordinatoroverblijftoermalijn@markantonderwijs.nl
Minimaal 2 weken voor de wijziging! Vaste overblijfdagen op
vrije schooldagen vallen, kunnen niet worden verschoven naar
andere overblijfdagen. Deze zijn nl. in de bijdrage verrekend.
Het wisselen van vaste overblijfdagen naar een andere dag is
niet mogelijk.

naast de overblijfbus en in de gang bij groep 1/2 of zijn te
downloaden via de site van school(link: overblijven).

Deze overblijfbus hangt bij de teamkamer in de hal.
Noteert u hierbij: de datum van overblijven, voor- en
achternaam, de groep van uw kind(eren), de naam van de
ouder/verzorger! Er hangen ook invulbriefjes bij de
overblijfbus. Op school wordt een duplicaat van de kaart
bijgehouden. U ontvangt een mail als de kaart vol is.

Hoe kan ik een abonnement of incidentele
kaart aanschaffen?
Elk nieuw schooljaar kunt u via een inschrijfformulier voor
vaste overblijfdagen uw kind(-eren) opgeven.
Voor het "tussendoor instappen van een abonnement" dient u
contact op te nemen met de coördinator, minimaal 2 weken
voordat u wilt gaan starten met het overblijven.
Indien u tussendoor een (nieuwe) incidentele kaart nodig
heeft, kunt u het bedrag via de bank overmaken. Bij nieuwe
kaarten dient u een ingevuld inschrijfformulier (zie hieronder)
in de overblijfbus te doen. Abonnementen en incidentele
kaarten zijn pas geldig als een inschrijfformulier is ingeleverd
en aan de betaling is voldaan.
Nieuwe inschrijfformulier en liggen in een informatierekje

De school (het schoolbestuur) is sinds 1-8-2006
verantwoordelijk voor het overblijven. Door de organisatie en
uitvoering in eigen hand te houden, kunnen de kosten relatief
laag blijven. De kinderen en de overblijfkrachten zijn tijdens
het overblijven verzekerd via school.
Vanaf 01-01-‘08 is
Stichting Het Broodtrommeltje opgericht, die de
administratie en de financiën beheert.

De organisatie van het overblijven
Het overblijfteam, een groep van ca. 33 enthousiaste
overblijfkrachten begeleiden de kinderen tijdens het
overblijven. Zij zijn één of meerdere keren per week
aanwezig. Zij begeleiden de kleuters tijdens het eten,
verwerken de administratie, controleren de klassenlijsten,
houden toezicht bij het spelen en dragen zorg voor een
ontspannen en prettige sfeer.

Geen snoep en koeken tijdens het overblijven
Het beleid is dat er geen snoep, lollies, chocolade en
(tussendoor)koeken tijdens het overblijven op school
meegeven mogen worden.

Schema overblijven:
12.00-12.15 uur: eten
Groepen 1-2 eten tot 12.30 uur in hun eigen lokalen onder
begeleiding van een aantal overblijfkrachten. Alle kinderen
moeten zelf hun eten en drinken van thuis meenemen.
Schrijf duidelijk de naam van uw kind op trommel en beker.
De kinderen van de midden- en bovenbouw eten in hun
eigen klaslokaal samen met hun eigen leerkracht. Zij
hebben daarna geen bemoeienis met de verdere
organisatie van het overblijven.

Wat zijn de regels?
Gezien het grote aantal kinderen dat gebruik maakt van
het overblijven zijn er regels opgesteld om het overblijven in
goede banen te leiden. Met de kinderen hebben wij afspraken
gemaakt over het spelen op het schoolplein (schoolpleinregels).
U kunt deze regels ook op onze website vinden.
Zaken die tijdens het overblijven van belang zijn worden aan
de leerkracht van het desbetreffende kind doorgegeven. Als
het kind b.v. zich flink heeft bezeerd of zich niet aan de
regels heeft gehouden

In school staan een aantal koelkasten waar het eten kan
worden bewaard.

Met wie kan ik contact opnemen?

12.15-13.00 uur: vrij spelen

Voor vragen of informatie kunt u contact
opnemen met de coördinator Carla de Jong, door te mailen
(coordinatoroverblijftoermalijn@makantonderwijs.nl) of te
bellen:0161-430333

Als de kleuters klaar zijn met het eten kunnen ze
binnen blijven om te kleuren of spelen in de speelzaal
of buiten gaan spelen. De overblijfkrachten zorgen
zowel binnen als buiten voor begeleiding. Om 13.00 uur
brengen de overblijfkrachten de kinderen weer naar
binnen. Vanaf 13.05 uur zijn de leerkrachten weer in
hun eigen lokaal en vangen de kinderen op.
De kinderen van de onder-, midden- en bovenbouw gaan
vanaf 12.15 uur buiten spelen als het weer het toelaat. Bij
slecht weer blijven de kinderen binnen. Vanaf 13.00 uur
nemen de leerkrachten van de midden- en bovenbouw het
toezicht op het plein over van de overblijfkrachten.
Voor groep 4 en 5 en groep 6,7 en 8 is er aparte
speelruimte. Kinderen kunnen ook binnen spelen: kleuren,
bouwen , spelletjes spelen en er zijn diverse
knutselactiviteiten.

OVERBLIJVEN
OP ONZE SCHOOL

Het overblijfteam is aanwezig van 11.45 uur tot 13.15 uur.
Het is niet de bedoeling "overblijfzaken" aan de leerkrachten
of conciërge door te geven, tenzij er overmacht in het spel is.

Rekeningnummer
Het rekeningnummer van het overblijven is:

NL 81 RABO 0140 9315 46
t.n.v. Stichting Het Broodtrommeltje.

In deze folder informeren we u over de
organisatie van het overblijven op onze
school.

Tot slot Als overblijfteam stellen we ons ten doel om alles
in het werk te stellen om onze kinderen een ontspannen,
gezellige lunchpauze te bezorgen. Om dit doel te realiseren,
zijn we op zoek naar ouders, die onze gelederen (tegen een
vergoeding) willen komen versterken. Als u geïnteresseerd
bent, schroom dan niet om even contact op te nemen met de
coördinator.

Overblijfteam OBS De Toermalijn

