Huisregels TSO
1. Tussenschoolse opvang
De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11:45 uur tot en met
12.50 uur overblijven onder toezicht van een pedagogisch medewerker van Kindercentrum
Mamaloe.
De kinderen kleuters eten in het daarvoor bestemde kleuterlokaal, zij worden om 11:45 uur
opgehaald uit hun lokaal door een pedagogisch medewerker van Kindercentrum Mamaloe.
Per week wordt er een ander kleuterlokaal gebruikt voor de TSO, dit gebeurd in
overeenstemming met directie en docenten van school.
De kinderen van groep 3,4 en 5 eten gezamenlijk, zij komen zelfstandig naar het klaslokaal
van de TSO. Per week wordt er een ander klaslokaal gebruikt voor de TSO, dit gebeurd in
overeenstemming met directie en docenten van school.
De kinderen van groep 6,7 en 8 eten gezamenlijk in een klaslokaal, de kinderen komen
zelfstandig naar het klaslokaal van de TSO.

2. De lunch
De lunch is een moment van ontspanning, samen zijn en gezelligheid. Maar ook een
moment van rustig aan tafel je lunch nuttigen, rustig praten en luisteren naar elkaar. De
lunch en drinken dienen de kinderen zelf mee te nemen van huis. Wilt u er op letten dat uw
kind niet teveel meekrijgt, zodat uw kind alles kan opeten wat er in het broodtrommeltje zit.
Tijdens de lunch zitten we aan tafel er wordt niet rondgelopen in het klaslokaal. Tijdens de
lunch wordt er niet gespeeld, dit doen wij pas als wij allemaal klaar zijn met eten. Natuurlijk
verwachten wij dat broodtrommels en drinkbekers voorzien zijn van de naam van uw kind.
Voorafgaande aan de lunch is er een moment voor stilte voor een gebed. Na de lunch is er
een moment van stilte voor een dankwoord.
Na de lunch ruimt iedereen zijn eigen spullen op. In de bovenbouw ruimen de kinderen om
toerbeurt op. Dat betekent vegen, de tafels afruimen en afnemen.

3. Eten en drinken
Kindercentrum Mamaloe hanteert een gezond voedingsbeleid. Wij zien daarom in de
broodtrommels een verantwoorde lunch, bestaande uit brood (dit kunnen diverse
broodvarianten zijn), beschuit, knäckerbrood, croissant of crackers. Drinken, zoals houdbare
melk, drinkyoghurt of sap (geen koolzuurhoudende dranken en energiedranken). In de
lunchtrommel hoort geen snoep, chips of diverse koeken, dit wordt niet geaccepteerd en
weer meegegeven naar huis.
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4. Speelmoment
Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het
aanwezige speelmateriaal. Naast het vrij spelen zullen de pedagogisch medewerkers
spelactiviteiten aanbieden aan de kinderen. Indien het (hard) regent blijven wij binnen waar
wij kunnen spelen met het speelmateriaal van de TSO en van de NSO.

5. Uw kind wil tijdens de TSO elders lunchen
Uit ervaring blijkt dat regelmatig kinderen met een vriendje/vriendinnetje mee naar huis willen
om te lunchen. Omdat alle kinderen die gebruik maken van de TSO onder
verantwoordelijkheid van de TSO medewerkers vallen en wij niet weten of ouders daarmee
akkoord gaan, zullen wij kinderen hiervoor geen toestemming geven.
Heeft u hier geen bezwaar tegen dat uw kind bij een vriendje/vriendinnetje mee naar huis
gaat om te lunchen, dan kunt u dit per dag digitaal of telefonisch doorgeven.
Belangrijk om te weten is dat de abonnementsdagen die u voor uw kin(deren) heeft
afgesloten wel in rekening worden gebracht.
6. Regels
Om de TSO goed te laten verlopen is het noodzakelijk om regels op te stellen. Deze regels
geven helderheid bij zowel de leerlingen als de TSO medewerkers. De schoolregels voor
binnen en buiten spelen gelden ook tijdens de tussenschoolse opvang. De TSO
medewerkers hanteren dezelfde regels en maken geen onderscheid tussen de kinderen. Wij
houden ons aan de volgende regels:




Je doet voorzichtig met andermans spullen.
Voor en na het eten is er gelegenheid om naar het toilet te gaan.
De TSO vindt plaats in de daarvoor bestemde ruimtes. Het is dus niet toegestaan dat
kinderen zich tijdens de TSO zonder toestemming elders in het schoolgebouw
bevinden.
 Als iedereen aan tafel zit wordt er gezamenlijk gebeden. Daarna wordt er gegeten.
 Op tafel komen alleen broodtrommels en bekers tevoorschijn en geen speelgoed etc.
 Er wordt netjes en rustig gegeten. Iedereen blijft aan tafel zitten.
 Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt, met andermans eten haal
je dus geen grapjes uit.
 Je mag alleen van tafel als je dit hebt gevraagd.
 Een TSO medewerker geeft de toestemming om van tafel te gaan.
 Je ruimt je eigen spullen op.
 Je mag niet zonder begeleiding van een TSO medewerker naar buiten.
 Als er buiten gespeeld wordt mag je niet zonder toestemming naar binnen en
als er binnen gespeeld wordt mag je niet zonder toestemming naar buiten.
 Op het schoolplein wordt er rekening met elkaar gehouden.
 Je mag zonder toestemming niet het schoolplein verlaten, dus ook niet voor het halen
van de bal!
 Spelen is leuk, maar opruimen hoort daar ook bij.
 Wij hebben ten alle tijden respect voor elkaar.
Wilt u de regels met uw kind(eren) bespreken
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In een groep kinderen is het niet te vermijden dat kinderen soms een time-out krijgen. Toch
proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vinden wij het belangrijk om positief
gedrag te benadrukken en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te negeren. We kijken op een
positieve manier naar de kinderen en belonen het positieve gedrag zoveel mogelijk. Dit
belonen kan zijn door een complimentje, extra aandacht of een aai over de bol, een knipoog
etc. passend bij het kind.
Tijdens de TSO hanteren wij de gedragscode zoals omschreven in de schoolgids van school.
Ook tijdens de TSO houden we ons aan de Kanjerafspraken van de school. We letten op ons
taalgebruik en we zijn samen verantwoordelijk voor een gezellig uur.
7. Medicatie gebruik TSO
Om de juiste zorg te kunnen bieden aan het kind dient de ouder/verzorger te allen tijde
Kindercentrum Mamaloe te informeren en te instrueren over de medicatie die wordt gebruikt.
Medicatie die tijdens de TSO moet worden ingenomen/toegediend moet kenbaar worden
gemaakt door middel van een “Overeenkomst gebruik geneesmiddelen”. Dit formulier is te
downloaden via onze website www.kindercentrum-mamaloe.com
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