
 
          
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Beste ouders of verzorgers, 
 

Middels deze infofolder willen we u uitleggen 
hoe het overblijven op de Kinderboom geregeld 
is. 
Een team van geschoolde T.S.O.krachten 
neemt de zorg op zich om uw kind tijdens het 
overblijven te begeleiden. U kunt met vragen 
altijd bij de overblijfkrachten terecht, die staan u 
graag te woord. Voor meer dringende zaken of 
problemen kunt u terecht bij: 
Patricia van Weert tel: 0416 - 278547 
 
Het inschrijven van uw kind 
U kunt een formulier vragen bij de leerkracht of 
bij het overblijf team in de aula. Het inschrijven 
gebeurt via het bureau Murlen zij verzorgen de 
inschrijving en de betalingen. Wij blijven voor u 
nog steeds de contactpersonen, maar ook 
team Murlen is voor u bereikbaar per telefoon 
076-5935684 of 
murlen@murlendienstverlening.com 
dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur. 
 

Wat bieden wij uw kind 
Het is de bedoeling dat uw kind zelf brood meeneemt. Voor 
drinken wordt door ons gezorgd.  
Na het eten krijgen de kinderen de gelegenheid om onder 
begeleiding te spelen. Bij mooi weer mogen ze buiten 
spelen. Er is ook voldoende ruimte om binnen te spelen. 
Spelmateriaal wordt door ons aangeschaft van het geld dat 
u als ouder betaalt. 
Knutselmateriaal is er volop en afhankelijk van het seizoen 
wordt er met diverse materialen gewerkt. 
Om kwart voor een gaan we gezamenlijk opruimen en 
worden de kleuters teruggebracht naar de klas. De oudere 
kinderen gaan dan nog even naar buiten. 
 
Wat te doen bij ziekte 
Mocht uw kind onverwachts ziek worden of niet aanwezig 
zijn tijdens het overblijven, meld dat dan voor 10 uur ‘s 
morgens bij bureau Murlen. zodat we niet naar uw kind 
lopen te zoeken tussen de middag. 
Het tijdig afmelden van uw kind, voorkomt dat u het 
overblijftarief moet betalen. 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het overblijven ziek 
wordt. Wilt u ervoor zorgen dat het telefoonnummer waar we 
u kunnen bereiken juist is (het liefst het nummer van uw 
mobiel vermelden). 
 
Regels die gelden tijdens het overblijven 
Net zoals er thuis regels zijn, hebben wij voor het overblijven 
ook een aantal regels opgesteld waar de overblijver zich aan 
dient te houden. 
We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger hiervan 
op de hoogte bent. 

 Er wordt in meerdere groepen gegeten, zodat het 
overzichtelijk blijft voor de kinderen. 

 Tijdens het eten blijven we aan tafel zitten, totdat de 
overblijfkracht zegt dat er gespeeld mag worden. 

 Er wordt niet gegooid met eten, snoep en/of 
afvalpapiertjes. Op de tafel staat een afvalbakje waar het 
afval in kan. 

 We vinden het belangrijk dat de kinderen eerst 
het brood opeten en daarna eventueel het 
meegenomen snoep. Wilt u het meegeven van 
snoep a.u.b. beperken.   

 Er mogen geen lollies en kauwgom 
meegenomen worden tijdens het overblijven. Wij 
vinden dat te gevaarlijk. 

 Mocht uw kind zelf drinken mee willen nemen, 
geef dan drinken zonder prik mee.  

 Er wordt geen snoep van elkaar afgepakt. 

 Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het 
opruimen van hun overblijfspullen. Trommeltjes/ 
bekers die blijven staan kunt u terugvinden in de 
krat met gevonden voorwerpen, in de kamer van 
de conciërge. 

 Binnen wordt er niet gerend. 

 Kinderen en overblijfkrachten hebben respect 
voor elkaar. 

 Aangezien wij ons verantwoordelijk voelen voor 
alle kinderen passen wij regels aan op het 
moment waarop wij vinden dat dingen niet 
kunnen of te gevaarlijk zijn. 

 
Met deze regels willen we het overblijven voor 
iedereen zo prettig mogelijk maken. 
 
Met vriendelijke groeten, namens alle 
T.S.O.krachten, 
     
Patricia van Weert 
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