Informatie boekje voor
ouders/verzorgers:
“Broodje Knapzak”

tussenschoolse opvang.

O.b.s. de Flierefluiter
Bosgouw 235
1352 GW Almere
Tel: 036-5312332

Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen en is een
naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over de tussenschoolse
opvang (TSO) op OBS de Flierefluiter. Wij raden u dan ook aan
dit boekje te lezen en te bewaren.
Voor de kleuters hebben we tevens nog een verhaaltje
geschreven dat ook in dit boekje terug komt.
We hopen dat uw kind(eren) een fijne tijd zullen hebben tijdens
de middagpauze op school.
Wij zullen in ieder geval ons uiterste best doen om het zo
aangenaam mogelijk te maken. Mocht u vragen hebben kunt u
altijd terecht bij de coördinatoren.
Dit zijn: Karin Meijer en Silva van Diggelen
.

1. De overblijfdagen en tijden
Op onze school kunnen de kinderen tussen de middag overblijven op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tijden zijn van 12.00
uur tot 13.05 uur.
De groepen eten gelijktijdig.
De kinderen mogen na het eten en opruimen gaan spelen binnen of
buiten, afhankelijk van de weersomstandigheden..Om 13.00 gaan
we alles opruimen en om 13.05 gaan de kinderen naar de klas.
2. Aanmelden en afmelden
Ieder nieuw schooljaar is het noodzakelijk om uw kind aan te melden
d.m.v. een nieuw aanmeldingsformulier met daarop de belangrijkste
gegevens van uw kind die tijdens de TSO van belang zijn. We
denken dan aan eventuele medicijnen, diëten en bijvoorbeeld een
noodadres. Bij de deur van elke klas hangt of ligt een intekenlijst
waar de namen van de kinderen opgeschreven kunnen worden die
overblijven. Kinderen die op de lijst staan ingeschreven gaan we ook
vanuit dat ze overblijven mocht het zo zijn dat ze toch naar huis,
vriendje gaan , haal de naam weg op de lijst. Dit scheelt zoeken
naar het kind dat zou overblijven.
3. De kosten van het overblijven
De kosten voor de overblijf bedrage € 2,50 per keer. Wij verzoeken
u vriendelijk dit bedrag wekelijks of maandelijks over te maken. (wij
verzoeken u vriendelijk vooruit te betalen) Op giro 1907896 t.n.v.
ASG Inzake Flierefluiter broodje knapzak onder vermelding van naam
en groep van u kind.
Na het eten gaan we spelen.
Buiten op het schoolplein is een duikelrek, klimrek,
hinkelbaan en een zandbak. We hebben veel scheppen
en zandvormpjes, maar ook stoepkrijt en een bal.

We mogen nooit van het plein af gaan hoor! Dat is heel gevaarlijk!
Alleen als je in groep 3 t/m 8 zit mag je ook op het grasveld of het
betonen veldje.
Je moet dit dan wel even aan de overblijf juf melden.
Als het regent blijven we binnen en spelen we daar met blokken,
spelletjes, auto’s. Maar we kunnen ook kleuren, tekenen, en heleboel
andere dingen.
Als de overblijf juf zegt dat we op moeten ruimen,
dan gaan alle kleuters naar binnen.
We mogen nu alleen nog rustige spelletjes aan tafel
doen. Of een boekje lezen. De overblijf juf vertelt
meestal een verhaaltje. Als jij dat ook leuk vindt,
mag je bij haar gaan zitten luisteren, maar je mag natuurlijk ook een
ander rustig spelletje aan tafel kiezen….
Als de grote wijzer van de klok bijna op de “12”staat, en de kleine
wijzer op de “1” dan moeten we bijna alles op ruimen. Want om 5
over 1 is het overblijven voorbij…..
We wachten wel even gezellig op elkaar, want
sommige kinderen kunnen niet zo snel opruimen.
Je kunt nu ook nog even gauw naar de wc gaan!
Als iedereen dan klaar is gaan we samen met de overblijf juf weer
naar de klas…… De jas en de tas hangen we netjes op de kapstok.

Zo, dat was ons verhaaltje over het overblijven
bij ons op school, vond je het leuk?
Misschien zien we je wel gauw een keer als overblijver.

Hallo, wij zijn Justin en Ayleen en wij gaan overblijven!!
Wil je weten wat we allemaal gaan doen?
Met tas en jas ga je naar de overblijfruimte. Je zoekt een plekje
en hangt je jas over de kruk, haalt je brood en drinken uit de tas
en zet de tas onder de tafel. We eten minimaal één boterham.
Voor het eten gaan we naar de toilet om eventueel te plassen en
om de handen te wassen.
Na het eten, als iedereen klaar is, gaan we samen opruimen en
daarna gezellig spelen. Binnen of buiten dat ligt aan het weer.
Denk eraan dat bij het buitenspelen alleen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 in overleg met de begeleider buiten het
speelterrein mogen spelen. De kleuters blijven binnen de hekken
van het speelterrein. Om 1 uur gaan we samen het speelgoed
opruimen en om 5 minuten over 1 gaan we naar de klas.
In de hal bij de kleuters staan onze tafeltjes met
stoeltjes al klaar. We pakken onze broodtrommels
uit de tas en de bekers of pakjes met drinken. We
moeten nog wel even wachten tot iedereen aan
tafel zit.. Dan pas mogen we beginnen met eten.
Soms lukt het niet goed om de beker open te maken en dan
helpt de overblijf juf
4. Eten en drinken

U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw
kind. Denkt u hierbij ook aan het drinken voor
tussen de middag?
Wij zien erop toe dat uw kind drinkt en minstens
één boterham opeet, tenzij met de ouders anders
is afgesproken.
Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam
van uw kind?
Snoep en koek is niet toegestaan en blijft dus in de tas!
5. Toezicht en begeleiding
Er zijn ongeveer 5 begeleiders per dag, dit is afhankelijk van het
aantal overblijvende kinderen.
Dit komt neer op een begeleider per ongeveer 15 kinderen. Zonodig
wordt het aantal vrijwilligers aangepast. Er is zowel binnen als buiten
voldoende toezicht.
6. De overblijf kinderen
De overblijfkinderen worden altijd uit de klas opgehaald.
Zij zitten gezamenlijk aan tafels.
De begeleiders brengen hen later ook weer terug naar de klas en
geven eventuele bijzonderheden door aan de desbetreffende
leerkracht.
Eventueel kan er een briefje voor de ouders in de broodtrommel
achtergelaten worden.
Nieuwe kinderen krijgen op school een informatie boekje met een
aanmeldingsformulier.

7. Regels
Zowel voor de kinderen als hun ouders zijn er een aantal regels.
We verwachten van u dat u op tijd betaalt voor de TSO.
Bij regelmatige wanbetaling zullen wij altijd de
medezeggenschapsraad en de schoolleiding op de hoogte stellen.
In het uiterste geval kunnen wij besluiten om uw kind(eren) de
toegang tot de TSO te ontzeggen.
Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van
bijzonderheden b.v. denk aan medicijn gebruik over uw kind aan het
team van Broodje Knapzak. Als wij van bepaalde situaties niet op de
hoogte zijn, kunnen wij hier dus ook geen rekening mee houden!

Wij proberen wel te bewerkstelligen dat de kinderen minimaal één
boterham eten en wat drinken.
Aan de grote tafels in de grote ruimte zitten kinderen uit hogere
klassen. Voor hen gelden dezelfde regels.

Afspraken voor de kinderen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op school hebben we regels, deze gelden ook voor het overblijven.
We wassen onze handen vóór we aan tafel gaan.
We eten met de mond dicht en smakken niet en we blijven rustig aan tafel
zitten tijdens het eten. Tassen zetten we op de grond.
Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met
andermans eten haal je dus geen geintjes uit.
Na het eten ruimen we zelf onze spullen op.
Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met z’n
allen veel meer plezier van.
Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er
gewoon gelopen in de gang/hal. Dus rennen en gillen doen we niet.
Voor de veiligheid is het nodig dat iedereen op het schoolterrein blijft.
Voor leerlingen van groep3 tot en met 8 geldt echter dat zij, in overleg

9.
10.
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met de begeleiders, op het grasveld en/of betonveldje buiten het
schoolterrein mogen.
Spelen is leuk, maar we ruimen natuurlijk wel eerst op voordat we iets
anders gaan doen.
Jij vindt het vast niet leuk om een grote mond te krijgen. De begeleiders
vinden dat ook niet prettig. Daarom willen we van niemand een grote
mond horen.
Onderling ruzie maken of iemand buitensluiten doen we niet.
Als er iets is ga je naar één van de begeleiders.
We doen ons best een gezellige overblijver te zijn”.

Wij vragen u vriendelijk om deze afspraken met uw kind(eren) door
te nemen.

