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ADRES 
Prinses Irenestraat 6 
9401 HH Assen 
 
TELEFOON 
0592 820 640 
 
EMAIL 
info@emmaschool-assen.nl 

Overblijven op de Emmaschool: hoe gaat dat? 
 
Om 12 uur vangen wij de kinderen op bij het klaslokaal. De kinderen weten dat zij zich 
moeten melden bij de overblijfkracht. Er staan vaste overblijfkrachten op de groep, 
door omstandigheden kan dit wel eens wijzigen. De kinderen weten wie de 
overblijfkrachten zijn en wij dragen een hesje met ons logo Plateau Integrale 
Kindcentra. 
 
Groep 1 en 2 
De kinderen van groep 1 en 2 worden uit de groep gehaald en worden verdeeld over  
twee groepen. Op maandag en donderdag zitten de groepen in de Peuteropvang en een 
door school aangewezen klaslokaal. Er zijn drie overblijfkrachten bij de groepen. De 
kinderen van groep 1 en 2 gaan eerst brood eten en rond 12.45 uur naar buiten (indien 
de trommeltjes leeg zijn gegeten). De kinderen kunnen op het plein bij de 
Peuteropvang spelen. Hier bieden wij activiteiten aan, zoals de bekende spelletjes, 
hinkelen, touwtje springen en tikspelletjes. Bij koud en slecht weer blijven wij binnen 
en kunnen de kinderen tekenen, knutselen en spelletjes doen. En als het kan proberen 
wij dan nog wel een kwartiertje naar buiten te gaan. 
 
Groep 3, 4 en 5 
Groep 3, 4 en 5 gaan om 12.00 uur eerst buiten spelen en gaan om 12.25 uur naar hun 
overblijflokaal om hun broodje te gaan eten. 
 
Groep 6, 7 en 8 
Groep 6, 7 en 8 gaan eerst eten en na het eten naar buiten. Deze keuze is gemaakt, 
zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben om lekker te kunnen spelen en het is dan 
minder druk op het plein. Bij iedere groep is een overblijfkracht. Wij hanteren het beleid 
van school dat per lokaal 15 kinderen mogen overblijven. Het kan voorkomen dat 
kinderen verdeeld worden om hieraan te voldoen, maar natuurlijk rekening houdend 
met de wensen van het kind. 
 
STRUCTUUR 
De dagelijkse vorm  
Een duidelijke structuur in het overblijven is belangrijk. De kinderen hebben de hele 
ochtend gewerkt en zijn wellicht moe. Ze moeten dan in elk geval even kunnen 
ontspannen door in alle rust te eten, terwijl ze ook gelegenheid moeten krijgen te 
bewegen, te spelen, uit te razen. Hun concentratie voor de middag kan dan weer 
worden opgebouwd. We zetten dat om in de regels en houden ons daar ook aan. De 
structuur is vanzelfsprekend een uitvloeisel van het beleid op school.  
 
Bij wijze van voorbeeld gaan we uit van de volgende gedragslijn: 

- de school gaat uit om 12.00 uur; 
- de overblijfleiding haalt de kinderen op van de (met leerkrachten en ouders en 

kinderen) afgesproken vaste verzamelplaats en gaat met hen naar de 
overblijfruimte; 

- de kinderen hangen hun jas op, gaan zo nodig plassen, wassen hun handen en 
zoeken een plaatsje aan een van de tafels; 

- Voor het eten wordt niet gespeeld; 
- Als iedereen aan tafel zit, worden de presentielijsten gecontroleerd en mogen de 

broodtrommels geopend worden, tas van tafel, en dan gezamenlijk beginnen met 
eten. Eventueel kunnen er dan mededelingen, afspraken door de leiding worden 
gemeld; 

- Tijdens het eten is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk rust is. Er wordt van de 
kinderen verwacht dat ze zich normaal gedragen: zachtjes praten, geen grof 
taalgebruik, niet pesten, van elkaars spullen afblijven; 
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- Tot 12.25 uur (dit geldt voor groep 6, 7 en 8) blijft ieder aan tafel zitten.  
- Wie klaar is mag zijn afval in de bak doen, tas inpakken, plek opruimen en gaan spelen; 
- Naar keuze mag er op afgesproken plaatsen buiten of binnen gespeeld worden. 
- Als er kinderen naar buiten gaan, gaat er 1 leidster mee (leidsters verdelen zich naar rato 

van het aantal kinderen); 
- Er is voor binnen en buiten spelmateriaal aanwezig; 
- Om 13.00 uur gaan alle kinderen naar buiten, i.v.m. opruimen spelmateriaal en 

schoonmaken van het lokaal; 
- Om 13.15 uur de kinderen overgedragen op het plein aan de leerkrachten die pleinwacht 

hebben. 
 
Binnen – buiten 
De plaats waar binnen en buiten de school gespeeld kan en mag worden na het eten, is op het 
plein binnen de hekken en binnen in het overblijflokaal van groep 7 en 8. De kinderen zijn 
hiervan op de hoogte en worden daar als zij ernaar vragen op geattendeerd. 
 
Voor binnen komen in de eerste plaats activiteiten aan bod als tekenen, lezen, puzzelen en 
ander tafelspeelgoed en spelletjes. Veel kinderen blijven in de middagpauze graag binnen. 
Hoewel het goed is als ze tot rust komen, ontspannen,  is het erg belangrijk dat kinderen zo 
mogelijk ook even buiten spelen. Fysiek in de weer zijn en rennen is gezond na een ochtend 
met betrekkelijk weinig beweging. 
 
Buiten bieden wij spelactiviteiten aan zoals verstoppertje, estafette, touwspringen en diverse 
tikspelletjes. Wij stimuleren het buiten spelen, maar bij extreem slechte 
weersomstandigheden gaan wij uiteraard naar binnen en bieden wij activiteiten aan in het 
eigen overblijflokaal. De kinderen hebben de keuze waar zij voor willen gaan kiezen.  
 
Voeding 
Graag nog even een puntje onder de aandacht. We begrijpen dat u uw kind(eren) wel wat 
lekkers mee wilt geven voor het overblijven, maar wij zien echter wel eens heel veel snoep in 
het broodbakje. Wij hanteren de regel eerst je brood opeten en dan mag je het meegenomen 
snoepje opeten. Het kan daarom zijn dat de kinderen nog snoep over hebben als zij thuis 
komen. 
 
U kunt zich aanmelden voor het overblijven bij www.overblijvenmetedith.nl, het online 
registratie- en administratiesysteem. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u bellen of mailen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Veenstra  
Overblijf coördinator Plateau @Lunch 
 
T: 06-15865260  
M: info@emmaschool-assen.nl 
M: overblijven@emmaschool-assen.nl 
(bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 11.30-13.15 uur) 
 
 


