
Staat u er wel eens bij stil dat het overblijven veel meer inhoudt dan een bo-

terham alleen? Respect voor elkaar, sociale vaardigheden, zelfontplooiing, ge-

zond eten en bewegen. Natuurlijk verpakt in een leuke, gezellige overblijf: 

de wereld in miniformaat. 

Overblijven: de wereld in miniformaat 

Bij de overblijf eten de kinderen sa-

men met hun vriendjes en vriendinne-

tjes van school en uit de wijk een mee-

gebrachte lunch. We leren elkaars eet-

gewoonten kennen — vaak uit verschil-

lende culturen — én respecteren. Na-

tuurlijk stimuleren we gezond eten 

met heel soms een traktatie. Zo blijft 

snoep iets feestelijks voor af en toe. 

 

Zelfontplooiing en samenwerking 

Dan gaan we spelen. In het spel kunnen 

kinderen zichzelf ontplooien bij muzi-

kale, sportieve of creatieve activitei-

ten die onze Overblijfmedewerkers op 

de scholen organiseren. Samenwerken, 

leren van elkaar, anderen helpen: het 

gaat spelenderwijs. En ontstaat er 

soms een ruzietje? Dan helpt een Over-

blijfmedewerker je om er samen uit te 

komen. Zo leren kinderen ongemerkt 

hoe ze met conflicten kunnen omgaan. 

 

Bewegen 

“Kinderen willen alleen maar gamen of 

tv kijken.” We horen het vaak. Bij de 

overblijf leren kinderen juist dat ‘echt’ 

spelen hartstikke leuk is. Ze maken 

kennis met uitdagend spelmateriaal, 

vernieuwende spelvormen en leuke ac-

tiviteiten. Aangeboden door onze eigen 

Overblijfmedewerkers en op veel scho-

len ook met externe, professionele 

aanbieders. De kinderen komen vanzelf 

in beweging. Zelfs groep 8!  

 

Ontspannen en wijzer worden 

Is overblijven dan ook leren? Ja en 

nee. Natuurlijk draait alles erom dat 

de kinderen een uurtje lekker tot zich-

zelf kunnen komen en fris aan de 

schoolmiddag kunnen beginnen. Maar 

tegelijkertijd leren ze van alles. En dat 

is nou juist het mooie: overblijven bij 

Kinderstralen is vooral leuk, gezellig en 

ontspannen, maar je steekt er toch 

heel wat van op! 
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Tot slot... 

Dit is het laatste 

voorwoord dat ik 

schrijf voor onze 

nieuwsbrief.  

Na ruim elf jaar 

opbouwen en 

leiding geven 

aan Kinderstralen, ga ik een nieu-

we uitdaging aan buiten Kinder-

stralen. Op 1 juni draag ik mijn 

werkzaamheden over aan mijn op-

volgster, zodat zij bij de start van 

het nieuwe schooljaar fris en vol 

nieuwe ideeën aan de slag kan. 

Ik heb altijd met veel plezier en 

enthousiasme voor Kinderstralen 

gewerkt. Ik wil dan ook iedereen 

bedanken voor de fijne samenwer-

king en de mooie contacten. Kin-

deren, ouders, directeuren en me-

dewerkers en alle anderen. Ik 

wens iedereen — en ook Kinder-

stralen — dan ook alle goeds voor 

de toekomst. 

 

Ineke Loomans 

Directeur Kinderstralen 
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Goed nieuws: workshops 

ouders van start! 

In de vorige nieuwsbrief las u al 

dat Kinderstralen de schat aan 

kennis uit de cursussen van Over-

blijfacademie graag met ouders 

wil delen.  

We zijn daarom blij dat we samen 

met De Marke in Amersfoort de 

eerste workshop voor ouders 

‘Communiceren met kinderen’ 

hebben gepland. En wel op dins-

dag 23 mei van 19:30 tot 22:00 

uur. Meer informatie volgt. 

Als je met kinderen werkt, moet je 

voorbereid zijn op een ongelukje of 

ongeval. Een kind wordt gestoken, 

valt of krijgt een allergische reactie. 

Daar wil je zorgvuldig en goed mee 

omgaan. Hoe meer je weet, hoe 

minder kans op paniek. Dat leren en 

oefenen cursisten van Overblijfaca-

demie bij Kinder EHBO. Wat kun je 

zelf en wanneer moet je met een 

kind naar een huisarts, tandarts of 

ziekenhuis? Heel concreet en heel 

praktisch. Of, zoals een deelnemer 

zei: “Ik heb geleerd wat ik moet 

doen bij een bloedneus en bijvoor-

beeld een beestje in het oor."  

Tso-cursus uitgelicht…  
Kinder EHBO 

scholing 

Een pauze op... 
PCBS De Vlieger, Den Haag 

Het is dat De Vlieger in Den Haag 

staat, maar dat had zo maar op Het 

Mediapark in Hilversum kunnen zijn… 

Het 30-vrouw-en-1-man sterke over-

blijfteam ‘entertaint’ de kinderen van 

De Vlieger als een echte John de Mol! 

Met activiteiten als Expeditie Robin-

son, Wie is de Mol, Ren je Rot, The 

Voice Kids en heel veel ‘gewone’ acti-

viteiten hoeven de ongeveer 500 kin-

deren zich niet te vervelen. 

  

Eind maart stond voor het tweede jaar 

The Voice Kids op het programma. Wa-

ren er vorig jaar nog 17 optredens op 

één dag, dit jaar zijn er vier dagen in-

gepland met maar liefst 60 optredens 

door meer dan 100 artiesten uit de 

groepen 3 tot en met 8. 

  

Met geweldige ondersteuning van enke-

le groep-achters voor de muziek, de 

jurering en de presentatie waren op 

maandag de optredens van de groepen 

4 gepland. En talent is er, daar bij De 

Vlieger! Op het podium kwamen onder 

andere Marco Borsato, Gangnam Style, 

Ciske de Rat en Justin Bieber voorbij. 

Mooi gezongen en soms ook stoer ge-

danst allemaal! 

  

De jury had het moeilijk. Na rijp be-

raad koos ze uiteindelijk twee win-

naars. Ciske de Rat/Ik voel me zo ver-

domd alleen en Samen voor altijd van 

Marco Borsato gingen er met de felbe-

geerde Kinderstralen-Kids-Voice-2017-

trofee van door. Natuurlijk was er een 

prijs voor alle deelnemers: de Kinder-

stralen-drinkbeker met Jij was vandaag 

een echte Ster! En eeuwige roem. 

  

Op De Vlieger begeleidt Kinderstralen 

het spelen van de kinderen in alle 

groepen; eten doen ze met hun juf of 

meester in de klas.” 

Zestig optredens en dus een 

hele week lang plezier met 

The Voice Kids op PCBS De 

Vlieger in Den Haag. 

tso 
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Bij de start van het nieuwe schooljaar 

2017-2018 gaat het aan- en afmelden 

van uw kind voor de tussenschoolse op-

vang (tso) alleen nog digitaal. Aan- en 

afmelden doet u voortaan alleen nog 

via de gratis Kinderstralen-app ‘De 

overblijf Aan- en Afmelden’ voor iPho-

ne, Android of Windows 10 (mobile) of 

via MijnKinderstralen. Het oude briefje 

in de brievenbus verdwijnt daarmee 

voorgoed. Digitaal afmelden is veiliger, 

zuiverder en voorkomt fouten of zoek-

geraakte briefjes. Het is tenslotte 

2017… 

OBS Letterland, Almere 
“Kinderen blijven weer graag over.” 

Een jaar geleden deed Letterland de 

hele overblijf nog zelf. Facturen, ver-

goedingen, aansturing. “Onze admini-

stratief medewerkster en ik waren er 

gemiddeld zo’n 8 uur per week aan 

kwijt. We kregen het organisatorisch 

niet voor elkaar om de overblijf verder 

te verbeteren. Alle kinderen speelden 

buiten, er waren geregeld conflicten 

en de sfeer was niet altijd fijn.” 

  

Enthousiast 

“Via een collega kwamen we bij Kin-

derstralen. Ik was meteen enthousiast. 

Hun visie sluit perfect aan bij wat wij 

belangrijk vinden. Keuze bij het binnen 

of buiten spelen, samen eten aan ta-

fel, gezonde voeding. Vlak voor de zo-

mer hebben we in zes weken de over-

blijf opgestart, zodat we in het nieuwe 

schooljaar meteen goed konden begin-

nen. Dat verliep probleemloos.”  

Pedagogische ondersteuning 

“Een goede tso draagt bij aan de kwali-

teit van de hele school. Dat hebben we 

nu bereikt. Vooral de pedagogische on-

dersteuning spreekt mij aan: de cursus-

sen voor de Overblijfmedewerkers en 

de aansturing door de Regiomanager.“ 

  

Prijs geen issue 

“Voor de ouders ging de prijs van de 

overblijf wel omhoog. Toch hebben de 

MR en de meeste ouders dat geaccep-

teerd, mits de kwaliteit omhoog ging. 

Dat gebeurde: ik hoor nu van ouders 

dat hun kind weer graag overblijft.”  

  

Meer kwaliteit in minder tijd 

“De overblijf met Kinderstralen levert 

ons een enorme tijdsbesparing en een 

kwaliteitsverbetering op. Je brengt sa-

men kwaliteit in de schooldag van een 

kind. Daar doen we het voor.” 

tso 

Vernieuwde app 

In 2016 is de Aan– en Afmeld 

app vernieuwd. Download gra-

tis de nieuwste versie (zoeken 

naar “De overblijf Aan- en Af-

melden”) via een van de links 

hiernaast. 

 

Met handig overzicht  

van uw eerdere 

aan- en afmeldingen. 

Inge van Amersfoort, direc-

teur OBS Letterland: “Een 

goede tussenschoolse opvang 

draagt bij aan de kwaliteit 

van de hele school.” 

Aan– en afmelden verandert 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 

tso 

Jaarlijkse Ouder en Kind Enquêtes 
tso 

In maart hebben wij weer onze jaar-

lijkse Kinderenquêtes gehouden. Alle 

overblijfkinderen die mee willen doen, 

geven aan wat ze leuk vinden en wat 

ze graag anders zouden willen. De Ou-

der Enquêtes volgen in april. De resul-

taten van uw school leest u binnenkort 

op MijnKinderstralen. Per school evalu-

eren we de enquêtes, zowel de positie-

ve reacties als de verbeterpun-

ten. Hierover leest u in de nieuwsbrief 

van uw school. 

https://itunes.apple.com/nl/app/de-overblijf-aan-en-afmelden/id1117879311
https://itunes.apple.com/nl/app/de-overblijf-aan-en-afmelden/id1117879311
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.kinderstralen.ouderapp
https://www.microsoft.com/en-gb/store/p/de-overblijf-aan-en-afmelden/9nblggh4vsjz


Wat is MijnKinderstralen? 

MijnKinderstralen is uw persoonlijke, bevei-

ligde omgeving bij Kinderstralen.  

U vindt hier o.a.:  

 de opvangdagen van uw kind 

 de factuurspecificaties 

 de geplande activiteiten op uw school 

 foto’s en/of video’s 

 diverse belangrijke documenten 

 Uw (e-mail) adres en bank gegevens 

  

Hoe geef ik wijzigingen door?  

Alle wijzigingen in uw gegevens of die van uw 

kind(eren), geeft u door via MijnKinderstra-

len. U krijgt een bevestiging via de mail. 

 

Hoe meld ik mijn kind af? 

Als uw kind niet bij de overblijf komt, kunt u 

op twee manieren afmelden.  

1) met de gratis Overblijf aan- en afmeld 

App op uw tablet of smartphone 

2) via MijnKinderstralen 

 

Betaal ik als mijn kind niet overblijft? 

Dat ligt aan de afspraken met de school. Bij 

sommige scholen berekenen wij alleen de ke-

ren die uw kind daadwerkelijk overblijft. In 

dat geval is de enige voorwaarde dat u uw 

kind vóór 9:30 uur afmeldt. 

 

Waarom betaal ik niet altijd hetzelfde? 

De afrekening hangt af van de afspraken die 

we per school maken en kan ook per keer ver-

schillen. Bij sommige scholen geldt de kind-

korting: een lager bedrag voor elk tweede en 

volgend kind uit één gezin. Verder berekenen 

we de bij ons bekende feest- en vakantieda-

gen, roostervrije dagen en - opnieuw verschil-

lend per school - correct afgemelde dagen 

niet door. Ten slotte kunnen er tussentijdse 

tariefsaanpassingen zijn. Bijvoorbeeld door-

dat het aantal overblijvende kinderen sterk is 

gewijzigd. 

 

Kan ik de overblijf (tijdelijk) stopzetten? 

Tijdelijk stopzetten is geen enkel probleem. 

Via MijnKinderstralen geeft u de periode door 

waarvoor u uw kind(eren) afmeldt. U betaalt 

hiervoor geen (administratie) kosten.  

 

Vaste dagen ruilen? 

Als u op andere dagen dan uw vaste dagen 

overblijf nodig hebt, kan dat met een inci-

dentele strippenkaart. Het onderling ruilen 

van vaste dagen kan helaas niet. 

 

Kan mijn kind af en toe overblijven? 

Als u uw kind(eren) af en toe wilt laten over-

blijven, kan dat met een incidentele strip-

penkaart. Deze kaart geldt per kind, dus niet 

per gezin. U gebruikt de kaart ook voor extra 

dagen buiten de vaste dagen om. 

 

Trommel niet leeg? 

Eten doen we maximaal een half uur. Langer 

‘zitten’ mag, als een kind dat zelf wil of no-

dig heeft. Bij eetproblemen, proberen we die 

op te lossen, zo nodig samen met de ouders. 

 

Kinderstralen, Lunchen op school bereiken? 

U kunt ons bellen op schooldagen tussen 9:00 

en 14:00 uur op 030 - 244 00 65. Een bericht 

sturen doet u het beste via MijnKinderstralen. 

Dan hebt u snel antwoord. 

Veelgestelde vragen tso 

Wij wensen iedereen 

een fijne lente en 

een zonnige zomer! 

https://mijn.kinderstralen.nl/login

