
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
  
Met ingang van het nieuwe cursusjaar 2021-2022 zullen we gaan werken met een continurooster volgens het 3 – 
gelijke dagen model.  
Dit betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag op school blijven en daar dus 
ook zullen lunchen.  
We kunnen uw hulp goed gebruiken bij de invulling van de TSO. Vele handen maken licht werk. U kunt zich opgeven 
bij administratie.bijdebron@cnsputten.nl 

 
 Graag willen we u in deze brief informeren over de organisatie rondom het overblijven.  

 
De lunch  
In de groep 1/2 wordt er om 12.00 uur onder toezicht van twee ouders gegeten en gedronken 
gedurende 30 minuten. De kinderen uit deze groep spelen voor het eten buiten onder toezicht van de 
groepsleerkracht. De kinderen uit de groepen 3-6 eten van 12.00 – 12.15 uur onder toezicht van één ouder per 
groep (3/4, 5/6) . Vervolgens spelen zij 15 minuten buiten onder toezicht van de leraarondersteuner juf Lisa. De 
kinderen uit groep 7/8 spelen eerst een kwartier buiten om vervolgens van 12.15 -12.30 uur te eten onder toezicht 
van twee ouders.   
De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. We gaan soepel om met kinderen die soms iets meer tijd nodig 
hebben voor de lunch.  
  
Afspraken   
Bij het op school lunchen, horen een aantal afspraken die belangrijk zijn voor de leerkrachten en kinderen.   
  
Denk hierbij aan:   
● De groepsleraar opent de maaltijd met gebed en na de pauze wordt de lunch afgesloten met het lezen van 
een stukje uit een dagboek/ kinderbijbel. 
● We eten samen en blijven zitten totdat iedereen klaar is. 
● We eten en drinken netjes en ruimen onze (eigen) spullen op.   
   
Ook als ouder kunt u ons helpen om het lunchen op een goede manier te laten verlopen. 
● Het is fijn als eventueel meegenomen fruit, met name in de lagere groepen al geschild of gesneden is   
● Meegenomen bekers en broodtrommels zijn voorzien van de naam van uw kind   
● We adviseren de etenswaren voor de morgenpauze en de lunch duidelijke te scheiden. Wel graag in 1 tas 
meegeven.  
  
Koeling  
Er wordt gebruik gemaakt van een koelkast voor de lunchpakketten. Kinderen leveren ’s ochtends de lunch in 
waarna deze per groep in de koelkast worden geplaatst.  
  
Wat bij regenachtig weer?  
We blijven niet zo snel binnen. Een beetje regen is niet zo erg! Ook nu komt het een enkele keer voor dat de 
kinderen in de pauzes binnen zijn. Naast het feit dat dit weinig voorkomt, zal het programma niet afwijken van ons 
huidige programma. Elke groep heeft voldoende speelgoed / gezelschapsspelletjes voor het overblijven tussen de 
middag als het regenachtig weer is en de kinderen niet buiten kunnen spelen.  
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Gezonde voeding   
Gezonde voeding vinden we belangrijk en we stimuleren dit ook graag. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter 
bij u als ouders. U hebt namelijk het beste zicht op wat er gedurende een dag gegeten wordt. Het is niet de 
bedoeling dat er snoep wordt meegegeven. 
 

Kosten  
Bij de invoering van het continurooster worden kosten gemaakt voor de opvang tussen de middag. Deze kosten voor 
de opvang tussen de middag kunnen laag gehouden worden door de inzet van ouders als vrijwilligers.   
De kosten die gemaakt worden, bestaan uit salariskosten voor het personeelslid die ingezet wordt voor de opvang 
en coördinatie, een bedrag voor materialen/middelen en een blijk van waardering voor ouders die als vrijwilliger 
gaan meehelpen.  In de MR-vergadering zijn deze kosten besproken en heeft de MR ingestemd met de hoogte van 
de vrijwillige ouderbijdrage voor de opvang.   
Het bedrag is vastgesteld op € 0,21 per kind per keer. Op jaarbasis is dat € 25,- per kind.   
U ontvangt aan het begin van ieder schooljaar het verzoek tot betaling van deze vrijwillige bijdrage.  
  
Overig  
Wilt u bij de groepsleerkracht aangeven wanneer uw kind(eren) tussen de middag medicijnen in moet nemen? 
 

Vooraf proberen we zoveel mogelijk op een goede manier te organiseren. Toch zullen we er niet aan ontkomen dat 
we met name in de beginfase tegen een aantal praktische punten zullen aan lopen.  
Na de herfstvakantie staat daarvoor een tussenevaluatie gepland met het team en de vrijwilligers. 
 
Met vriendelijke groeten, namens het team, 
 
Cora Lindeboom 

 


