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 Overblijfregeling De Morgenster 

Betalingsregeling. 

1. Degenen die zo nu en dan gebruik willen maken van de overblijfregeling betalen  € ,5  per 
kind per keer.  

2. Regelmatige gebruikers kunnen een 10-, of 30-strippenkaart kopen, die onbeperkt  geldig is 

en respectievelijk € ,  of € 5,  kost.   

3. De strippenkaarten blijven op school en worden met datum afgetekend door de 

overblijfouder. Een volle kaart wordt mee naar huis gegeven ter controle. 

4. Overblijven vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin is gratis.   

 

 Algemene regels. 

1. De kinderen en de overblijfouders nemen zelf eten en drinken mee.  

2. Er wordt in principe gewerkt met vaste overblijfouders, daarnaast kan gebruik worden 

gemaakt van invalkrachten.  

3. De overblijfouder registreert de kinderen die regelmatig overblijven. Wilt u daarom op tijd 

aangeven wanneer uw kind niet kan overblijven ? 

4. Kinderen van de groepen 1 en 2 die incidenteel gebruik maken van deze regeling kunnen dat 

aangeven in het overblijfschrift of – bord bij de deur van de klas. Voor de overige leerlingen 

ligt / hangt er in de hal van de Lijsterbesweg en bij de hoofdingang van de Frans 

Huismansstraat een schrift. M.b.t. oudere leerlingen die niet meer worden gebracht kunt u 

– in geval van incidenteel overblijven – ook per telefoon de school op de hoogte brengen.     

5. Bij niet gemelde afwezigheid wordt contact met u opgenomen en wordt op de kaart 

afgetekend. 

 

Overblijfregels. 

Aan het einde van de ochtend (12.00 uur) gaan de overblijfkinderen uit de groepen 3 t/m 8 zelf 

naar de overblijfruimte (gemeenschapsruimte). De overblijfouder vangt de leerlingen uit groep 1 

t/m 2 op.  

Frans Huismansstraat 20 

8072 HH Nunspeet 

tel:  0341-251221 

e-mail : cns@morgenster.net 

Internet : www.morgenster.net 

Lijsterbesweg 4 

8072XV  Nunspeet 

tel:  0341-253126 

e-mail : cns@morgenster.net  

     School voor Christelijk Basisonderwijs 
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1. De kinderen gaan van te voren naar de w.c. en wassen hun handen. Alle kinderen gaan aan 

tafel zitten, pakken hun eten uit de tas en leggen dat voor zich neer. De tas wordt weer op 

de grond gelegd. Nadat er gebeden is wordt er gegeten.  

2. De kinderen krijgen een gezonde lunch mee naar school waarvan slechts een klein deel 

snoep is. 

3. De kinderen gaan pas van tafel als (bijna) iedereen klaar is en er is gedankt. Dit kan 

eventueel ook door een van de kinderen worden gedaan.  

4. Voor dan wel na het eten gaan bij droog weer alle kinderen en de overblijfouder naar 

buiten. Vanaf 13.00 uur wordt er pleinwacht gelopen door het team.  

5. Niemand mag zonder toestemming van de overblijfouder naar binnen. Er gaat één kind 

tegelijk naar de w.c.  

6. De overblijfouder helpt de kinderen daar waar nodig is, noteert de namen van de aanwezige 

kinderen en werkt (de kaartenbak met)de strippenkaarten en het kasboek bij.  

7. Geen speelgoed van binnen naar buiten of andersom.  

8. De normale schoolregels (en pleinregels) blijven ook tijdens het overblijven van kracht.  

9. In de gangen wordt gelopen en zijn we rustig. Op het plein mag er alleen worden gevoetbald 

met een foambal.  

10. Naar de overblijfmoeder moet net zo goed worden geluisterd als naar de leerkracht. Wordt 

dit niet gedaan, dan krijgt het kind een aantekening op zijn kaart en worden de ouders 

hiervan op de hoogte gebracht. Wanneer dit regelmatig gebeurt, kan de ouderraad verdere 

deelname aan de overblijfregeling weigeren.  

11. Bij slecht weer blijven de kinderen in de gemeenschapsruimte.  

12. Er mag geen materiaal elders uit de school gehaald worden. De kinderen mogen tijdens het 

overblijven niet in de klassen komen.  

13. Er wordt geen gebruik gemaakt van televisie of video.  

14. Wanneer kinderen om gezondheidsredenen niet naar buiten mogen, wordt dat schriftelijk 

door de ouders gemeld.  

15. De directeur is eindverantwoordelijk voor het gebeuren.  

Op- of aanmerkingen dienen eerst met de betreffende overblijfouder te worden besproken, 

daarna eventueel met de directeur.  

 

Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met : 

Mw. M. Lachenal, tel. 262528, locatie Frans Huismansstraat; 

Mw. A.A. Knulst-Huisman, tel. 257596, locatie Lijsterbesweg; 

Dhr. C.J. van Garderen, directeur, tel. 251221 (Frans Huismansstraat), tel. 253126 

(Lijsterbesweg).  

 

 

 

 


