Bijlage 1: Huisregels
Regels en afspraken voor de kinderen die gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang van
POS Pauze Op School:
























Om 11.45u worden de kinderen uit groep 1 en 2 door een overblijfkracht bij hun lokaal
opgehaald.
Kinderen uit groep 3 t/m 8 komen zelf naar het overblijflokaal nadat ze door een
overblijfkracht zijn geroepen.
Indien nodig gaan we eerst naar het toilet en we wassen onze handen. Onder het eten naar
het toilet gaan is niet zo netjes.
Eten en drinken brengen de kinderen zelf mee.
De lunch wordt begonnen met een gebedsrijm.
Na het gebed wensen we elkaar smakelijk eten en daarna kan er begonnen worden met
eten.
Tijdens het eten zijn er geen tassen op tafel en ook geen speelgoed en blijven de kinderen
op hun plaats zitten.
Je blijft van het eten en drinken van de andere kinderen af.
Eerst je brood en eventueel fruit opeten en dan pas spelen.
Na afloop ruimen de kinderen hun eigen afval (plastic zakjes e.d.) op.
De TSO overblijfkrachten proberen erop toe te zien dat de kinderen alles op eten wat ze
hebben meegekregen
Eventueel overgebleven eten wordt mee terug naar huis gegeven, zodat duidelijk is wat je
hebt gegeten (of niet);
De kinderen mogen tijdens het overblijven NIET zonder toestemming van een overblijfkracht
in de lokalen komen.
Er wordt zo veel mogelijk buiten gespeeld.
Wanneer we gaan buitenspelen doen we dat op het schoolplein. Voor je eigen veiligheid
mag je natuurlijk niet van het plein af;
De overblijfkrachten dragen geen verantwoording voor kinderen, die met schriftelijke
toestemming van de ouders het schoolplein verlaten.
Bij het buitenspelen kun je gebruik maken van het speelgoed dat in de speciale
overblijfkratten zit. Aan de oudste kinderen kan worden gevraagd te helpen bij het
klaarzetten, terugzetten en controleren van de kratten.
Wanneer je met iets uitgespeeld bent, moet je het materiaal weer netjes opruimen.
Wees op alles zuinig, op jezelf, op de ander en op het materiaal.
12.55u gaat de bel. De kinderen moeten terug naar de klas. Groepen 1 en 2 worden
binnengebracht.
Overige groepen vormen rijen voor de ingang.
Luister altijd goed naar de aanwijzingen of opmerkingen van de TSO overblijfkrachten.
Doe je best om een gezellige overblijver te zijn. Je kunt met al je vragen terecht bij de TSO
overblijfkrachten.

En verder:

We luisteren naar elkaar

We praten gezellig en beleefd met elkaar, op rustige toon

Tijdens het eten blijven we aan tafel zitten

We gaan netjes om met het eten en drinken

Zowel bij het binnen- als buitenspelen, gelden alle normale schoolregels en afspraken.
Om teleurstellingen te voorkomen (iets raakt misschien kwijt of gaat kapot) mogen de kinderen geen
eigen speelgoed meenemen. Wij zorgen ervoor dat er steeds voldoende speelgoed en
spelmateriaal aanwezig is.

