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Iedereen houdt zich aan de gouden 10 regels die in alle groepen hangen!
Tijdens het eten
Tijdens het eten gebruik je je placemat en blijf je rustig aan je eigen tafeltje zitten. Je eet in principe
op wat er in je broodtrommel zit. Wat er eventueel aan brood overblijft, gaat niet in de prullenbak
maar blijft in je brooddoosje. Je mag niet zomaar boterhammen (of ander voedsel) aan andere
kinderen geven of van andere kinderen krijgen. Dit in verband met een mogelijke allergie en andere
redenen. Als je geen brood bij je hebt, moet je dit zeggen tegen de overblijfouder in de klas. Die
overblijfouder zal dan voor een oplossing zorgen.
Na het eten
Na het eten ruim je je spullen op in je tas. Je mag pas naar de gang en naar buiten als de
overblijfouder dat zegt. Op de gang verzorg je natuurlijk je tas, je jas, je schoenen en ben je zo stil
mogelijk.
Door welke deur naar binnen of buiten
De kinderen van de bovenbouw en de kinderen uit groep E en F gaan door de deur bij de
bovenbouw. De kinderen van alle andere klassen gebruiken het gangetje in de onderbouw.
Buiten spelen
Als je naar buiten gaat, doe je je jas aan. De overblijfcoördinator bepaalt of het weer het toelaat om
je jas uit te laten of uit te doen. Je speelt OP het schoolplein, NIET in de bosjes en NIET achter de
(houten)fietsenstalling. Er zijn ballen: een zachte bal om te voetballen op de speelplaats, een zachte
bal om over te gooien, een grote bal voor de tafeltennistafel, leren ballen voor de BRON. Ook als je
spelmateriaal wilt gebruiken uit het blauwe hok, kun je dat vragen aan de overblijfcoördinator of een
overblijfouder op het plein. Tijdens het buiten spelen mag je alleen even naar binnen met een
dringende reden. Je vraagt altijd toestemming aan de overblijfcoördinator of een overblijfouder op
het schoolplein. Boven- en middenbouwers komen in principe niet op het onderbouwplein.
Zandbak
In de zandbak blijven schoenen en sokken aan. Je blijft uit de zandbak als het zeil erop ligt.
De Bron (voor de bovenbouw)
Jongensbron: als het weer het toelaat en bij voldoende overblijfouders, mag een groep van max. 12
jongens die willen voetballen naar de Bron. Ze worden begeleid door tenminste 1 overblijfouder.
Of Meisjesbron: als het weer het toelaat en bij voldoende overblijfouders mag een groep van ca 12
meisjes voetballen. Ze worden begeleid door tenminste 1 overblijfouder. De kinderen van de Bron
moeten wel om 12.40 uur weer terug zijn. De overblijf schrijft in de map wie er naar de Bron gaan. Zo
blijft het eerlijk.
Naar binnen gaan
Je verzamelt je bij de overblijfouders die in hun handen klappen. Spelmateriaal dat je hebt gebruikt,
ruim je natuurlijk zélf weer op. De overblijf en kinderen controleren en leggen al het kleine buiten
speelmateriaal (stelten, springtouwen, klossen e.d.) terug in het berghok. Zij leggen daarna het zeil

weer terug over de zandbak. Het kind dat de (voet) bal mag halen / krijgt, legt die/ geeft die na het
overblijven weer terug. De overblijfouder gaat samen met de kinderen naar binnen. Groep voor
groep. Buiten mag je praten, als je naar binnen komt is het weer stil en rustig.
Slecht weer
Bij slecht weer bepaalt de overblijfcoördinator of er wel of niet buiten gespeeld wordt. Wanneer we
niet buiten gaan spelen, blijft iedereen zo veel mogelijk in en bij hun eigen klas. Speel- en
leermateriaal en computers mogen dan niet worden gebruikt.

