BIJLAGE 2

ALGEMENE GANG VAN ZAKEN TIJDENS DE TSO
Om 12.00 uur wachten alle overblijfkinderen in hun klas. Als de
overblijfkracht er is, pakken ze gezamenlijk hun lunch uit de koelkast en
gaan naar hun overblijflokaal.
Daar mogen ze beginnen met eten. Ondertussen controleert de TSO
kracht of alle kinderen aanwezig zijn. Kinderen die kaas of vleeswaren op
hun brood hebben, kunnen een tosti krijgen. De kinderen blijven tijdens
het eten allemaal zitten. Om 12.20 uur mogen de kinderen, als de TSO kracht dit aangeeft, de klas verlaten.
Ze krijgen dan nog een snoepje mee.
De kinderen die hun brood nog niet op hebben, mogen rustig doorgaan met eten bij de TSO kracht in het
eigen lokaal of in een ander lokaal waar nog een TSO kracht aanwezig is. We stimuleren kinderen hun
lunchtrommeltje leeg te eten. Lukt dit echt niet, dan gaan de niet gegeten boterhammen mee naar huis in de
trommel. Er wordt zo geen eten weggegooid en bovendien kunt u zien wat uw kind gegeten heeft. Als uw
kind geen broodkorstjes lust, snijdt ze er dan s.v.p. af. Wij willen wel dat kinderen hun beker of pakje
melk(product)/sap leegdrinken.
Tot 12.45 uur kunnen de kinderen kiezen of ze binnen of buiten willen spelen. Voor het binnen spelen hebben
we speelgoed. Dit staat allemaal in een speciale kast van de TSO. Ook gaan we geregeld knutselen met de
kinderen. Bij mooi weer kan de TSO beslissen dat iedereen direct naar buiten gaat.
Om 12.45 uur gaan alle kinderen in ieder geval naar buiten als het weer het toelaat.
Zowel binnen als buiten is er toezicht op de kinderen. De TSO is om 13.00 uur afgelopen. Iedereen gaat dan
weer naar binnen, naar de klas.
De verantwoordelijkheid ligt dan weer bij de school en voor kinderen die niet meer naar school gaan, bij de
eigen ouders/verzorgers.

Regels tijdens het eten:
De kinderen mogen beginnen met eten zodra ze binnen zijn.
De kinderen blijven zitten terwijl ze eten en blijven van elkaars spullen af.
Praten mag en vinden we gezellig, schreeuwen mag niet.
Als de kinderen het eten op hebben, krijgen ze een snoepje. Dan ruimen ze hun spullen op, schuiven hun
stoel aan, gooien het afval in de prullenbak en hangen hun tas aan de kapstok. Daarna mogen ze gaan
spelen.
Regels tijdens het spelen in de hal:
De kinderen mogen niet rennen en schreeuwen in school.
Er wordt alleen in de hal gespeeld.
Er wordt niet met de spullen van school gespeeld, dus niet in de poppenhoek of met de computers.
Er kan gespeeld worden met o.a. blokken, autootjes, duplo, lego, knex, barbies. De kinderen kunnen ook
tekenen, kleuren, boeken/strips lezen, knutselen of met strijkkralen werken aan de tafels. Ook zijn er
spelletjes.
De kinderen mogen het materiaal zelf uit de TSO-kast pakken en moeten het daarin ook zelf weer
opbergen.
Om 12.45 uur moet iedereen naar buiten na zijn/haar spullen opgeruimd te hebben.
Regels tijdens het buiten spelen:
De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen op de plekken spelen, waar ze tijdens de pauzes ook spelen.
De oudere kinderen mogen op alle schoolpleinen spelen en op het grasveld tussen school en het
gymlokaal. Hier wordt alleen gevoetbald.
De kinderen mogen niet van het schoolterrein af. Gebeurt dit toch, dan worden de ouders hier direct
van op de hoogte gesteld.

-

De kinderen mogen met buitenspeelgoed van de TSO spelen: ballen in alle soorten en maten,
badmintonrackets, springtouwen, zandbakspulletjes, etc. Om 13.00 uur ruimen ze alles zoveel mogelijk
zelf op.

Er mag GEEN gebruik worden gemaakt van mobiele telefoons. Dit is een schoolregel en daar sluiten wij ons
bij aan. Deze regel geldt ook voor de TSO-krachten.

