TSO
Overblijven op school en samen eten met andere kinderen is leuk! Om het leuk te
maken en te houden zijn er uiteraard regels nodig.
Het lijkt ons overbodig om een hele lijst met gedragsregels op te stellen want we
weten allemaal welk gedrag toelaatbaar is en wat niet. Met de Vreedzame school
leren kinderen de vier belangrijkste afspraken:
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Respect


Luister naar elkaar



Gebruik gepaste taal



Laat de ruimte netjes achter



Loop rustig in de gangen

Omgeving

Onafhankelijk


Stel een vraag als je iets nodig hebt of wilt weten



Zorg voor je eigen spullen

Samenwerken


Moedig anderen aan



Houd rekening met elkaar



Help elkaar



Aanwezigheid; De overblijf ouder houdt een lijst bij met de kinderen die
overblijven. Vanaf januari is het definitief dat u via MSI aangeeft als uw kind
overblijft. Kinderen die op de overblijflijst staan blijven ook over! Dus gaan niet
zomaar met iemand anders mee naar huis.



Eten/drinken;
Kinderen nemen zelf hun broodje en drinken mee van thuis. Voor het eten zijn alle
handen gewassen en gaat iedereen gezellig aan tafel om te eten. Dit is een
moment van rust waarin ze gezellig met elkaar kunnen kletsen.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u uw kind geen snoep of andere
ongezonde traktaties mee geeft. Wij zorgen af en toe voor wat extra’s.



Na het eten; Als de meeste kinderen zijn uitgegeten (12:05 uur) dan kunnen ze
onder begeleiding van 1 of 2 ouders naar buiten gaan.
We stimuleren het dat kinderen even een frisse neus halen. Zij kunnen van alle
speelmogelijkheden op het schoolplein gebruik maken.
1 ouder blijft achter voor de kinderen die nog zitten te eten. Ook is zij/hij
aanwezig als ze binnen spelen; de kinderen kunnen Knutselen, tekenen,
spelletjes doen, lezen of t.v. kijken.



Opruimen na het spelen binnen/buiten± 12:45 uur; Bij zowel het binnen als het
buiten spelen ruimen we met elkaar alles op!



De kosten;
€2,- per keer over de losse dagen ontvangt u achteraf een nota
€1,80 per keer, wanneer u voor vaste dagen vooruit betaald. U kunt dit melden bij
René van der Gulik. U ontvangt dan voorafgaand een factuur.
Het overblijfgeld is bestemd voor de overblijfouders, voor inrichting van de
overblijfruimte, speelplaats, keuken en speel- en knutselmaterialen.
Misschien heeft uw kind een allergie of is er iets anders dat belangrijk is
voor de overblijfouders laat dit dan weten aan de TSO coördinator:
René van der Gulik
Heeft u vragen…. de TSO ouder is uw aanspreekpunt!

René van der Gulik

rene.anita@quicknet.nl

Margret Fontaine-Terra

johnfontaine@hetnet.nl

Ingrid Zwaan-van der Pal

ingridvanderpal@hotmail.com

Jim Groenia
Miranda Groenia-Peters

miranda.peters@live.nl
miranda.peters@live.nl

