
 

REGELS VAN DE OVERBLIJF 

VAN DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ARK. 

 

 

 

 

Schooljaar 2021-2022. 

 

 

 

Tijdens de overblijf gelden bepaalde regels. Deze regels 

dienen om de orde en gezelligheid te garanderen voor de 

overblijfkinderen. De overblijfouders zullen er op toezien dat deze regels worden nageleefd. 

 

Overblijf afspraken. 

 

- Voor het eten wassen de kinderen hun handen. 

- De leerlingen eten in de klas en zitten daarbij.     

- Voor het eten wordt er gebeden. 

- Na het eten doen de leerlingen iets gezelligs. 

- Bij wangedrag wordt er een “gele kaart” uitgedeeld. Deze komt retour met de 

handtekening van de ouders. 

- Drie kaarten betekent een rode kaart : een week niet overblijven. 

  

- Groep 5, 6, 7 en 8 gaan eerst naar buiten van 12.15 tot 12.45 en eten dan in de klas. 

- Groep 1, 2, 3 en 4 eten eerst van 12.15 tot 12.45 in de klas en gaan dan naar buiten 

tot 13.10. 

- Bij het buiten spelen gelden de schoolregels.   

- Om 13.10 uur vangen de leerkrachten de kinderen op in hun lokaal 

 

 

Verder willen we uw aandacht vragen voor het volgende: 

 

Gaat uw kind bij een vriendje of vriendinnetje eten dan kan dit als : 

 

 ➔ groep 1 1/m 6 : dit schriftelijk een dag van te voren is doorgegeven aan de  

     klassenleerkracht. 

 

➔ groep 7 en 8 : hiervoor toestemming gegeven  is op het inschrijfformulier. 

 

Deze toestemming houdt tevens in dat er buiten geen toezicht en controle meer is, zodra deze 

kinderen het schoolplein verlaten. U bent dan wettelijk gezien verantwoordelijk voor de 

gedragingen van uw kind. 

 

 

 

 

 

 



Indien u geen gebruik meer maakt van het overblijven dient u dit schriftelijk door te geven 

aan mevr. Pronk (npronk@scoh.nl). 

 

Afwezigheid wegens ziekte of vakantie dient tijdig (telefonisch/schriftelijk) te  worden 

gemeld aan de school. Tijdens deze afwezigheid wordt het overblijfgeld voor de vaste 

overblijvers doorberekend. 

 

Indien uw kind wegens omstandigheden extra moet overblijven, wilt u dit dan doorgeven aan  

de leerkracht van uw kind.                                                  

 

                                                     

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevr.P.Pronk-Haasnoot 

(administratrice overblijf) 


