
 
 

 
Coördinator overblijf: Astrid van Beek overblijfregenboog@hotmail.com / 06-13472199 

Administratie overblijf: Edwin Scheidt regenboogvoorthuizen@hotmail.nl 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Welkom op De Regenboog! Misschien heeft u nog helemaal niet nagedacht over het wel of niet laten 
overblijven van uw zoon of dochter op school, langs deze weg informeer ik u graag naar de mogelijkheden. 
 
Op De Regenboog wordt regelmatig overgebleven door kinderen in alle groepen. De kinderen blijven over in de 
leslokalen. Er wordt gegeten van 12.00 uur tot ca. 12.15 uur. De kinderen nemen zelf brood en/of fruit en drinken mee. 
Frisdrank en snoep zijn niet toegestaan, evenals warme maaltijden en soepen. Vervolgens spelen ze onder toezicht van 
overblijfkrachten op het eigen schoolplein of bij regen in de lokalen. De kinderen kunnen gebruik maken van de 
gezelschapsspellen en het spelmateriaal dat voor de desbetreffende groepen beschikbaar is. Vanaf 12.50 uur komen de 
leerkrachten de overblijfkrachten assisteren op het schoolplein en kunnen de kinderen die geen gebruik hebben 
gemaakt van het overblijven het schoolplein op komen. 

 
De kosten voor het overblijven bedragen € 1,10 per keer. Hieronder treft u het inschrijfformulier, mocht u 
hier gebruik willen maken, ontvang ik deze graag ingevuld van u retour. 
  
Inschrijfformulier overblijven schooljaar 2019-2020  
 
Ondergetekende schrijft met ingang van ..... - ….. - 20….. zijn/haar kind in, om op vaste dagen of incidenteel 
gebruik te maken van de overblijfvoorziening volgens onderstaande opgave: 
  
O maandag    O dinsdag    O donderdag    O vrijdag   O incidenteel 
                                    
Volledige naam leerling: .…………………………….…………………………………………… Geboortedatum: ….. - .…. - ……….. 
  
Adres: …………………………………………….……………………..…….. Pc/woonplaats: ……..……………………………………......... 
   
Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………. Telefoon: ……………………………………………………. 
 
E-mailadres t.b.v. factuur: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    
Bijzonderheden: …………………..........................................................………………………………………………………………… 
 
Betaalwijze: 
O 1x per jaar (10% korting)         O 1x per kwartaal 
  
Ondergetekende heeft het overblijfreglement gelezen (zie https://obs-regenboog.nl/praktische-
informatie/downloads/) en gaat akkoord met de daarin door de directie gestelde voorwaarden voor 
gebruik van de overblijfvoorziening. 
  
Handtekening ouder/verzorger:………………………………………………………………….. 
   
Met vriendelijke groet, 
 
Astrid van Beek 
Overblijf coördinator  
regenboogvoorthuizen@hotmail.com / 06-13472199 
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