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EEN KIJKJE BIJ DE OVERBLIJF 
Heel veel kinderen op school maken gebruik van de 
overblijf. Reden voor ons om een themanieuwsbrief over 
dit onderwerp te maken. Stichting Boter, Kaas en Overblijf 
vertelt in deze nieuwsbrief iets over de organisatie en de 
activiteiten.  
Ook de kinderen uit groep 5 t/m 8 vertellen hoe zij het 
vinden bij de overblijf.   
 
 
STICHTING BOTER, KAAS en OVERBLIJF 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat leuk dat De Vink een hele nieuwsbrief aan de overblijf wijt! Stichting Boter, Kaas en 
Overblijf verzorgt met veel genoegen op 13 verschillende locaties in Leiden en Voorschoten 
een gezellig en ontspannen overblijfmoment voor de kinderen. We leveren hierbij personeel 
en materiaal, waardoor de school hier weinig omkijken naar heeft.  
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een heuse organisatie. De medewerkers op het kantoor 
houden zich bezig met de planning, kwaliteit en het financiële deel. De overblijfkrachten op de 
locaties zetten zich elke dag weer met veel passie en warmte in om de overblijf een gezellige 
tijd te maken. Op iedere locatie worden de overblijfkrachten begeleid door een pedagogisch 
geschoolde coördinator. De coördinator op deze school is Gerben.  
 
Wat voor ons de overblijf zo’n leuk, dagelijks moment maakt, is dat de kinderen lekker even 
tot rust komen. Even ontspannen met een potje voetbal of klauteren in het klimrek. Binnen 
kan er worden geknutseld en bieden we allerlei speelgoed aan. Er ‘moet’ heel weinig en er 
‘mag’ heel veel. We proberen er 
dagelijks voor te zorgen dat elk kind het 
naar zijn zin heeft. Ook organiseren we 
regelmatig sportactiviteiten.  
 
De komende jaren willen we deze visie 
graag doorzetten. Mocht je ergens 
tegenaan lopen, dan kun je altijd met 
ons contact opnemen via 
info@boterkaasenoverblijf.nl of door te 
bellen naar 071-5161209. Uiteraard kun 
je ons ook gewoon even aanschieten op 
het plein.  
 
 
GERBEN – coördinator overblijf 
Mijn naam is Gerben, ik ben 20 jaar en ik verzorg de overblijf op Basisschool de Vink als 
coördinator. Overdag werk ik op een buitenschoolse opvang en ik doe mijn werk altijd met erg 
veel plezier. Als er mensen zijn met eventuele vragen over de overblijf dan kunt u mij altijd 
aanspreken in de aula of op het schoolplein.  
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ACTIVITEITEN TIJDENS DE OVERBLIJF – door Saskia (overblijfkracht) 
Buiten op het kleine plein is er van alles te doen. Kinderen kunnen kiezen voor (vrij fanatiek) 
voetbal, met de overblijf leren touwtje springen of klimmen op het grote speeltoestel. 
Sommige kinderen duikelen of schommelen liever aan de rekstokken, rennen rond bij het 
spelen van tikkertje of gaan aan de rol met wat autobanden. Bij geschikt weer worden er in de 
zandbak kuilen gegraven en heerlijke zandtaartjes gebakken. 
 
Binnen kan er door kinderen getekend en geknutseld worden. Er is een verkleedrek, compleet 
met pruiken, hoedjes en zonnebrillen om je eigen ‘voorstelling’ te geven. Ook lekker op de 
bank of zitzak hangen met een boekje of spelletje is mogelijk. Groep 5 t/m 8 heeft zelfs 
toegang tot een ‘chill lokaal’, waar ze lekker kunnen lezen of zich kunnen vermaken met 
Monopoly, Lego, Knex of Kapla blokjes. 
 

 
    

 
       
 
 
 
 



 

 

THEMANIEUWSBRIEF – DECEMBER 2018 

 

 
 
GROEP 7 - Tijdens de overblijf…. 

 Spelen we graag binnen, want dat is leuk, fijn en gezellig. 
 Spelen de kinderen buiten graag met overblijfmeester Gerben, hij is aardig. 
 Vinden we het leuk om binnen te spelen, maar ook buiten is het leuk. Er zijn aardige 
mensen en ze zijn erg behulpzaam. 
 Spelen in de winter sommige kinderen graag binnen, omdat het buiten koud is. 
 Gebeuren er buiten grappige dingen, dat maakt het buiten leuk. 
 Spelen we het liefst voetbal, met kapla, weven we graag en spelen we met ztringz. 

 
 
Uit GROEP 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen uit GROEP 6 ….. 

 Vinden de overblijf leuk.  Soms is het druk, vooral als het buiten slecht weer is. 
 Willen heel graag voetballen buiten, maar soms is er geen bal en dan gaan ze 

basketballen. Dat is ook heel leuk. 
 Vinden de overblijfkrachten aardig. Als er iets is dan kun je dat aangeven. 
 Vinden het superleuk in het overblijflokaal als Hakima daar is. Ze doen dan spelletjes, 

krijgen “haarstijl-les” van Hakima of gaan dan lekker een beetje chillen. 
 Vinden het gezellig als ze in de aula met de kleintjes mogen kleuren en tekenen. 
  Spelen tijdens de overblijf leuk samen met vrienden en vriendinnen. 

 
 

Joshua  
Ik speel het liefst buiten. Dan pak ik een stok 
en een touw en ga ik vissen, met Niek. Ik 
heb wel eens een snoek eraan gehad. Soms 
zijn er geen touwen. Dat zou ik wel willen, 
dat er meer touwen waren. O ja, en een 
glijbaan aan het klimrek. 

Bas Rolfes  
Het is leuk als we met z’n allen 
buiten voetballen. Het zou beter 
zijn als de juffen iets strenger zijn 
op kinderen die vervelend doen. 
Soms speel ik binnen in de 
bibliotheek. Daar kun je leuk 
verkleden. Misschien kan er een 
keer een muziekje op. Wel iets 
rustigs. Ik vind het wel jammer dat 
we niet op de laptop mogen. 
 

Farah  
Ik speel graag buiten met mijn 
vriendinnen. Aan het koprolrek, 
of we doen paardje spelen. 
Vroeger was er een hoelahoep. 
Dat vind ik leuk. O ja, ik vind het 
ook fijn als de juffen strenger 
zijn. Ik vind het ook leuk om 
binnen te spelen. 
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GROEP 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkele tips van groep 8 … 

 Als er iets gebeurd, zoals een ruzie of iemand is gevallen of pijn heeft, dat de 
overblijfkrachten dan iets sneller komen om te helpen. 

 Dat er boven in de bieb ook kleurplaten liggen, net zoals beneden in de aula. 
 Dat er wel een paar nieuwe spelletjes bij kunnen komen en dat sommige spelletjes niet 
meer compleet zijn. 

 Dat er meer leuke activiteiten verzonnen kunnen worden, zoals slijm maken. 
 Dat we tijdens de overblijf ook op de laptopjes mogen, bijvoorbeeld één groep per dag. 
 Iets meer tijd om onze boterhammetjes te eten. 

  
 
VOORLEZEN OF ZELF LEZEN TIJDENS DE OVERBLIJF 
Het is fijn om tijdens de overblijf rustig te kunnen lezen of voorgelezen te worden. 
Verhalenbundels zijn bij uitstek geschikt wanneer je maar kort de tijd hebt en toch graag een 
afgerond verhaal wilt lezen. 
 
Groep 1 & 2 
Een heel jaar voorlezen!: vier seizoenen in één boek – Selma Noort 
Omnibus met een selectie van de leukste verhalen uit de vijf boeken over 
Noor en haar broertje Roel. Een voorleesboek vol lente-, zomer-, herfst-, 
Sinterklaas- en winterpret.  
 
 
 

Phoebe 
Ik vind de overblijf leuk want we 
gaan soms naar het voetbalveldje 
of de waterspeeltuin. Ik zit nu al 
lang op De Vink en blijf dan ook op 
school over. Maar ik heb tot nu 
toe nog nooit een reden gehad om 
over de overblijf te klagen. Ik vind 
ook dat je genoeg tijd krijgt om te 
eten en te drinken. 

Mitchell 
Ik vind de overblijf prima. Ik 
voetbal altijd en dat gaat leuk. 
Mijn minpunt is wel dat we met 
erg veel kinderen buiten spelen. 
 
 

Yessin 
Ik vind de overblijf leuk omdat 
het leuk is om te voetballen. En 
het gaat meestal zonder 
problemen. Het is ook leuk als we 
vrijdag naar het veldje gaan. 
 

Simon 
Ik vind de overblijf leuk want we 
gaan bijna iedere vrijdag naar het 
veldje met Joost.  
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Groep 3 & 4 
De kikkerbilletjes van de koning en andere sprookjes – Janneke Schotveld 
Bundel met vijftien moderne sprookjes met een verrassende draai. Zo is er een dappere 
'ridster' die een knappe prins redt en verandert een koning in een kikker. 
 
Groep 5 & 6 
Stad en land: vijftig voorleesverhalen over mens en natuur in Nederland – Arend van Dam 
Waar ligt ons oudste bos en wat is het wildste dier in ons land? Het antwoord op dit soort 
vragen vind je in vijftig verhalen over de mens en natuur. 
 
Groep 7/8 
Jij en ik: verhalen over vriendschap en vluchtelingen 
Zou jij mensen tijdens de Hongerwinter eten hebben gegeven? Wat doe je als een kind uit een 
ver land in je klas komt? En hoe zou je op een andere planeet worden ontvangen als je de 
aarde moet ontvluchten? Bundel met verhalen en gedichten van verschillende schrijvers over 
vriendschap en vluchtelingen. 
 
 

                                                                                    
 


