
OVERBLIJVEN OP DE EIBER    
 

 

Vanaf 1 oktober gaat het overblijven via  www.overblijvenmetedith.nl  

rechts bovenin ziet u de knop inlognaam en wachtwoordaanvragen staan 

        klik hierop 

 

Nu verschijnt er het volgende: 

    Obs de eiber          Vul uw gegevens in 

 Vul uw gegevens in  Ga akkoord en bevestig 

http://www.overblijvenmetedith.nl/


OVERBLIJVEN OP DE EIBER    
 

Via uw mailadres ontvangt u een mail met daarin uw  

- gebruikersnaam 

- wachtwoord 

 

Nu kunt u inloggen op www.overblijvenmetedith.nl 

U ziet uw account en kan de naam van uw kind(eren) toevoegen. 

Druk iedere keer op de blauwe toets bevestigen 

Als uw kind(eren) erin staan kunt u op hun naam klikken 

hierna kunt u de gegevens op schrijven van:  

- de huisarts 

- allergieën 

- medicijnen van uw kind 

 

In uw account komt een bericht te staan in verband met de bevestiging van de 

aanmelding met een digitale ondertekening van de machtiging.   

 

Bij de kalender ziet u op iedere dag de naam van uw kind lichtgrijs staan. 

Blijft uw kind over, dan klikt u op die dag op de naam van uw kind. 

 

De naam wordt donker en er verschijnt een gekleurd vinkje. 

Dit betekent dat uw kind overblijft. 

Wilt u uw kind afmelden voor het overblijven, dan klikt u op die dag op de naam van uw 

kind – de kleur wordt lichtgrijs en het vinkje gaat uit. Uw kind blijft niet over. 

U kunt tot 10:00 uur ’s morgens op de dag uw kind nog afmelden voor het overblijven. 

 

Is uw kind ziek, dan meld u hier uw kind af. 

Als school willen we graag weten of uw kind ziek is, dit doet u door naar school te bellen 

en uw kind ziek te melden. 

Heeft u hulp nodig, dan kan u contact opnemen met Gaby Haandrikman. 

Deze week is ze op woensdag en donderdagochtend op school.  

Via de mail een afspraak maken kan: ghaandrikman@sg-owsa.nl  

http://www.overblijvenmetedith.nl/
mailto:ghaandrikman@sg-owsa.nl

