OVERBLIJVEN OP DE PAASBERG
DE LUNCHTROMMEL
SAMEN LUNCHEN.

Als uw kind gebruik maakt van het overblijven op de Paasberg, dan wilt u
natuurlijk dat uw kind in goede handen is en met plezier overblijft. Het
overblijven gebeurt in de vrije tijd van de kinderen en dus is het belangrijk dat
zij rustig kunnen eten en spelen. Ze moeten de tijd krijgen om te ontspannen, te
bewegen en zich weer op te laden voor de middagactiviteiten. Hierbij sluiten wij
ons aan bij de gewoonten en de sfeer op de Paasbergschool.
Er zijn vaste afspraken ten aanzien van het gedrag tijdens het eten en spelen die
aansluiten bij het pedagogisch klimaat van de Paasberg. De kinderen worden
hiervan op de hoogte gebracht. Belangrijk is dat het voor ALLE kinderen, maar
ook voor de overblijfmedewerkers fijn en gezellig is om tussen de middag op
school aanwezig te zijn.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun eten en drinken meenemen, hierbij
heeft gezond eten onze voorkeur. De kinderen eten in de klas met de juf of
meester en een overblijf-juf.
Snoep is tijdens het overblijven niet toegestaan. Geeft u liever extra fruit mee.
Eten en drinken dat overgebleven is, gaat weer mee terug naar huis. Zo kunt u
zien wat uw kind gegeten en gedronken heeft. Er wordt door de
overblijfmedewerkers goed opgelet of ze hun eten wel opeten, of althans een
deel ervan.
SAMEN SPELEN

Als de kinderen klaar zijn met hun lunch hebben ze de gelegenheid binnen en/of
buiten te spelen. Er is uitnodigend spelmateriaal aanwezig en de
overblijfmedewerkers stimuleren de kinderen door zelf ook mee te doen. Ook
letten zij er op dat iedereen het naar de zin heeft. Natuurlijk staan wij ook open
voor de inbreng van de kinderen en hun ouders. Ideeën zijn altijd welkom!
Het gebruik van mobiele telefoons, computerspelletjes e.d. is tijdens het
overblijven niet toegestaan. Dit leidt namelijk af van het samen spelen en samen
activiteiten ondernemen. Als een kind over dringende zaken met zijn ouders wil
bellen, is dat altijd mogelijk via de telefoon van de school.

MEDICIJNEN

Het kan zijn dat uw kind medicatie behoeft tijdens het overblijven. U kunt dit op
het inschrijfformulier vermelden. Deze informatie wordt zichtbaar op de
presentielijst voor de overblijfmedewerkers.. Zij zullen hier dan rekening mee
houden.
AANMELDING

Uw kind kan uitsluitend gebruik maken van de TSO de Paasberg als u hem/haar
heeft ingeschreven. U kunt uw kind inschrijven door het invullen en inleveren
van het inschrijfformulier. Na ondertekening ontvangen wij het formulier zo
snel mogelijk retour. Een blanco inschrijfformulier is te downloaden van de site
van de school. (www.depaasbergschool.nl). U kunt de registratie van het
overblijven van uw kind op ieder moment wijzigen door een mail te sturen naar
info@speelzaaldolfijn.nl.
Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de TSO of wanneer u het aantal
structurele dagen wilt wijzigen, stuurt u dan ook een mailtje naar het
bovengenoemde mailadres of u belt of stuurt een app naar 06-13619073.
Vermeld bij uw wijziging duidelijk de naam en achternaam van uw kind en de
groep waarin het zit. Mondelinge wijzigingen en opzeggingen kunnen wij helaas
niet accepteren.
KOSTEN

Bij de Lunchtrommel wordt onderscheid gemaakt tussen structureel (regelmatig)
en incidenteel (af en toe) overblijven.
Bij structureel overblijven geeft u op het inschrijfformulier aan op welke vaste
dagen van de week u wilt dat uw kind overblijft. De kosten voor het structureel
overblijven bedragen 3 euro per keer.
Bij incidenteel overblijven kunt u zelf bepalen op welke dag(en) uw kind
gebruik maakt van het overblijven. Vaak wordt structurele en incidentele
opvang gecombineerd, omdat er niet geruild kan worden van dagen. Het aantal
overblijfmedewerkers is immers grotendeels afgestemd op het aantal structurele
overblijvers voor een bepaalde dag. De kosten voor het incidentele overblijven
bedragen 3,25 euro per keer.

Na een periode van 4 weken worden de kosten van het overblijven via
automatische machtiging geïncasseerd. Hier krijgt u in een mail bericht van.
Wanneer er bijzondere dingen te melden zijn, kunt u dat ook in deze mail lezen.
AAN of AFMELDEN

Wanneer uw kind op een vaste dag structureel overblijft en het niet komt,
bijvoorbeeld wegens ziekte, dan dient u uw kind af te melden. Dat kan per mail
of per telefoon. Het liefst voor 9 uur ’s morgens of eerder. Zo weten de
overblijfmedewerkers dat uw kind met reden afwezig is.
(info@speelzaaldolfijn.nl of 06-13619073)
Wanneer uw kind langer dan een paar dagen ziek is, worden er geen kosten in
rekening gebracht.
Wanneer u uw kind incidenteel aan wilt melden, dan kan dit via de telefoon tot
kort voor de lunchpauze. Of via de mail, voor 9.00u ’s morgens of eerder.
Kinderen van wie de ouders een toestemmingsformulier ‘vriendje mee’
(downloaden via www.depaasbergschool.nl ) hebben ingevuld, mogen tussen de
middag met een vriendje mee naar huis. Zij moeten zich afmelden bij de
coördinator en de naam van het vriendje of vriendinnetje wordt genoteerd. De
dagen waarop dat gebeurt, worden wel in rekening gebracht.
TOT BESLUIT

De kinderen waar wij tijdens de lunchpauze op letten, vallen onder onze
verantwoordelijkheid. In verband met het overzicht is het erg belangrijk dat
kinderen die niet overblijven niet voor 13.05u . op het schoolplein zijn.
Bij calamiteiten, bijvoorbeeld fikse ruzies, zorgelijk gedrag, ziekte,
verwondingen e.d. worden de school en de ouders op de hoogte gebracht en zo
goed mogelijk naar een oplossing gezocht. Wanneer er sprake is van structureel
zorgelijk gedrag, wordt in overleg met de school, contact opgenomen met de
ouders en worden waar nodig passende maatregelen genomen. In het uiterste
geval kan dit beëindiging van de overblijfmogelijkheid voor dat kind betekenen.
Wij staan open voor wensen en ideeën van kinderen en ouders. Laat het ons
weten! Wij stellen het op prijs dat u uw vragen en opmerkingen bespreekt met
de aanwezige coördinator. U kunt ons ook altijd mailen.
We hopen en vertrouwen erop dat uw kind met plezier overblijft!
Overblijfmedewerkers van de Lunchtrommel

