Richtlijnen overeten WDZ voor de ouders/verzorgers
Elke maandag, dinsdag en donderdag zijn er 6 overblijfouders die met de kinderen eten. Het
overblijven vindt plaats in 3 groepen. De groepen zijn onderverdeeld over groep 1 t/m, groep 3 t/m 5
en groep 6 t/m 8. Het overeten kost €1,- per keer. Het overeten wordt betaald met behulp van een
strippenkaart, deze kan iedere morgen gekocht worden bij juf Schorer of juf Brinkman of d.m.v. het
juiste bedrag over te maken op het rekeningnummer van school (NL69 RABO 0161 022 693) o.v.v.
strippenkaart, naam en klas van het kind. De strippenkaarten worden dan aan uw kind
meegegeven. De strippenkaarten zijn al vanaf €5,- te verkrijgen, dus ook als u normaal gesproken geen
gebruik maakt van het overeten, is het handig om deze aan het begin van het schooljaar aan te
schaffen. De strippen zijn onbeperkt geldig, en heeft u strippen over als uw laatste kind van school
gaat, dan kunt u ze op school weer inleveren, u krijgt dan uw geld terug. De overblijfmoeders krijgen,
voor elke keer dat ze overeten, een vergoeding van €10,-.
We hebben de volgende algemene afspraken voor het overeten:
 Het emailadres voor het overblijven is: overeten@wdzschool.nl
 Als uw kind(eren) op een vaste dag overblijft/overblijven, wilt u hem/haar dan aanmelden
via de email, indien uw kind nog niet via de link in Parro is aangemeld?
 Als u uw kind(eren) voor een vaste dag heeft opgegeven en uw kind(eren) komt/komen die
vaste dag een keer niet, wilt u uw kind(eren) dan vóór 09.00u afmelden via de email?
 Als uw kind(eren) incidenteel een dag op school overeet/overeten, wilt u hem/haar dan vóór
09.00u aanmelden via de email, vermeld naam én klas van het kind.
 Alle incidentele aan- en afmeldingen na 09.00u dienen telefonisch gedaan te worden op
telefoonnummer: 078-6816529
De overblijfouders doen hun best om alles in goede orde en voor iedereen plezierig te laten
verlopen. Hier hebben wij ook uw hulp bij nodig. Wilt u op de volgende punten extra letten?
 Kinderen eten over in hun eigen leeftijdsgroep; het is niet mogelijk om jongere kinderen bij
oudere broer/zus te laten overeten, of andersom.
 Kinderen die niet overblijven, zijn pas vanaf 13.20u welkom op school, dan is de meester of
juf die pleinwacht heeft ook aanwezig.
 Het kleuterhek gaat pas om 13.20u open voor de ouders, kinderen mogen niet eerder naar
binnen.
 Het overeten mag alleen betaald worden met een overblijf bon, dus niet met contant
geld. Als een kind geen bonnetje bij zich heeft, krijgt hij/zij een groene kaart mee naar huis
waarop dit vermeld staat. Wilt u er zelf weer voor zorgen dat de vergeten keer z.s.m. betaald
wordt? Bij meerdere keren niet betalen zal u als ouders persoonlijk benaderd worden.
 Wilt u erop letten dat de naam van uw kind, als deze gaat overeten, duidelijk staat vermeld
op het bonnetje?
 Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Antoinette Kok AKok@wdzschool.nl, 0786126242 / 06-47876423 of Gerdine van der Giessen GvanderGiessen@wdzschool.nl, 0617492815
Ouders die mee willen draaien in het overblijfrooster zijn van harte welkom! U kunt zich daarvoor
opgeven bij Antoinette; AKok@wdzschool.nl of Gerdine; GvanderGiessen@wdzschool.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
De oudercommissie

