Afspraken
Na het eten doen de kinderen
van de groepen 3 t/m 8 hun
overblijfspullen in een eigen
wasmand. De wasmanden staan
in de grote hal. Hier kunnen zij
om 15.00 uur de spullen weer
ophalen. Alles wat blijft liggen
gaat t.z.t. naar gevonden voorwerpen toe. Voor de kleutergroepen worden de manden bij
de lokalen gezet.

Gedrag

Ook uw kind moet zich tijdens het
overblijven als een Kanjer gedragen.

Gaat het een keer mis, dan wordt
dit besproken met de overblijfkracht én de leerkracht. Als uw
kind zich herhaaldelijk negatief gedraagt, dan volgt een gesprek met
de directeur en de ouders.
Met vragen kunt u altijd terecht
bij de directeur. Nick de Lange, tel:
563668 of info@teresiaschool.nl
Vragen over de afrekening kunt u

OVERBLIJVEN!


stellen aan Mikz, tel: 369660 of
mailen naar info@mikz.nl
Snoepen tijdens het overblijven
vinden we niet goed. Als uw kind
toch snoep bij zich heeft, dan
wordt dit in een grote pot gedaan. Later worden dan alle overblijfkinderen een keer getrakteerd. De kinderen moeten de
regels van het overblijven nakomen. Bij herhaaldelijk overtreden worden ze aangesproken
door de school. U wordt daarvan
op de hoogte gebracht.
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U kunt op de website van de school
het opgave formulier van Mikz
downloaden (www.teresiaschool.nl)





Wist u dat de Mikz
kinderopvang samen met de
school het overblijven regelt?
Wist u dat hier vooral moeders
van onze leerlingen aan
meewerken?
Wist u dat dit maar € 2,50 per
kind kost, inclusief melk en
fruit?
Incidenteel kost het €3,- per
kind.?
Wist u dat snoep verboden is?

Mikz kinderopvang
Postbus 200
5140 AE Waalwijk
Versie september 2010

OVERBLIJVEN OP DE TERESIASCHOOL

Mikz kinderopvang in samenwerking met de Teresiaschool.
Samen zorgen we ervoor dat uw
kind(eren) tussen de middag op
school kunnen overblijven. Als u
hiervan gebruik wilt maken moet
u dit schriftelijk aan Mikz opgegeven. Vanuit Mikz is er een coördinator, die samen met de
school de overblijfkrachten aanstuurt. Bij kleuters (groep 1 en 2)
is het wel fijn dat u van te voren
even een kijkje komt nemen. Dit
kan tussen de middag van 12.00
tot 13.00 uur. Zijn er dan kleine
probleempjes, bijvoorbeeld allergie, slecht eten etc., dan kunt u
deze ook even aan ons doorgeven.

Wat moeten de kinderen
meenemen?
Een trommeltje voorzien van naam
(i.v.m. zoekraken) met boterhammen,
fruit maar ZEKER geen snoep. U kunt
dit dan 's morgens als u uw kind naar
school brengt al neerzetten in de koelkast in het overblijflokaal. Als de kinderen geen melk lusten verzoeken wij u
zelf voor vervangend drinken te zorgen. Wilt u erop toezien de kinderen
ongeveer dezelfde hoeveelheid brood
mee te geven zoals ze thuis eten.

Waar en
hoe
laat eten
wij?
Alle groepen eten tussen 12.00 en
12.45 uur. Als de groep overblijvers
niet te groot is, dan eten we in één
ruimte. Per 10 à 15 kinderen is er één
overblijfkracht. Bij slecht weer gaan
wij na het eten met de onderbouw naar
de speelzaal en met de bovenbouw blijven we in het overblijflokaal.
Bij mooi droog weer gaan we altijd naar
buiten. Zowel voor binnen als buiten
hebben wij speelgoed beschikbaar.
Overblijfkinderen mogen tussen de
middag NIET weg zonder toestemming
van de school. Wij willen graag overzicht houden over alle overblijf kin-

deren.

Betaling
U moet vooraf schriftelijk bij
Mikz opgeven op welke
(wisselende) dagen uw kind gaat
overblijven. U betaalt altijd via
een automatische incasso aan
Mikz. De afschrijving gebeurt
per maand. Als uw kind een keer
niet kan overblijven krijgt u
geen geld terug.
De overblijfkracht krijgt € 7,50
per keer uitbetaald door de
school. Wilt u ook overblijfkracht worden dan kunt u zich
aanmelden bij de directeur.

Mikz Kinderopvang

Postbus 200
5140 AE Waalwijk
Telefoon: (0416) 369660

