Algemene pleinregels

Alle kinderen mogen spelen op het schoolplein binnen de
hekken;
Op het voetbalgedeelte mag gevoetbald worden tussen de doelen door groep 1 tm 8;
Als de bal over het hek gaat, wordt er eerst toestemming gevraagd aan de pleinwacht op de bal mag
worden gehaald;
Een bal op het dak wordt alleen op donderdag van het dak gehaald;
Steppen en skeeleren mag niet op het
voetbalgedeelte;
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen op het klimrek;
Zet je fiets netjes in het fietsenrek;
We spelen of lopen niet in de tuintjes;
We klimmen niet over het hek;
We fietsen niet op het plein voor en tijdens schooltijd;

Regels bij het buitenspelen groep ½
Hulpjes halen spullen uit het hokje;
De andere kinderen gaan op het bankje zitten;
De hulpjes mogen als eerst een keuze maken;
We trekken niet aan elkaar en doen geen vechtspelletjes;
De zandbakspullen zijn alleen bestemd voor de zandbak;
Bij het opruimteken van de leerkracht verzamelen de kleuters het speelgoed bij het hokje;
Onder leiding van de leerkracht wordt dit netjes opgeruimd;
De kinderen die klaar zijn met opruimen, gaan weer op het bankje zitten;
Na het afvegen van de schoenen (en kleding) gaan de kleuters naar binnen;

Regels bij de gymles in de gemeenschapsruimte:
Aan het begin van het schooljaar nemen de kinderen alleen een paar gymschoenen en kleding mee.
De leerlingen hebben op school een gymtas die het gehele schooljaar op school blijft;
De kinderen kleden zich olm en trekken hun gymschoenen aan;

Regels groep 3 t/m 8:
Als je jarig bent, mag je naar binnen gaan om je traktatie in het lokaal te zetten;
Als je een probleem zelf niet kunt oplossen, ga je naar de pleinwacht;

Regels tijdens het busvervoer:
We staan bij het hek in een lange rij;
De tas houd je in je hand of op je rug. Je zwaait er niet mee;
In de bus blijf je zitten op je stoel en doet je veiligheidsriem om;
Pas als de chauffeur de voorste deur opendoet, mag je gaan staan;
Loop rustig naar de ingang van de gymzaal;

Regels voor de pleinwacht:
De pleinwacht is om 8:20 uur en 12:50 uur aanwezig op het schoolplein;
De bel wordt geluid om 8:25uur en 12:55uur;
De pleinwacht controleert de stalling van de fietsen;
De pleinwacht ziet erop toe dat de jassen en tassen netjes worden opgehangen;
De pleinwacht ziet erop toe dat de schoenen niet hinderlijk worden achter gelaten in de garderobe;
Om 8:30 uur en 13:00 uur wordt de buitendeur door de pleinwacht gesloten en beginnen de lessen;

Regels tijdens de Tussen Schoolse Opvang:
Groep 1 t/m 8 speelt vanaf 12:30 uur buiten op het schoolplein of binnen in de gemeenschapsruimte
en computerlokaal onder leiding van de TSO kracht.
Op het voetbalgedeelte mag gevoetbald worden tussen de doelen door groep 3 tm 8.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen op het klimrek spelen;
We spelen of lopen niet in de tuin;
We klimmen niet over het hek;
Om 12:45 gaan de kinderen naar buiten en om 12:50 uur wordt de verantwoordelijkheid voor de
kinderen overgenomen door de pleinwacht;
Onder begeleiding van de TSO mogen de leerlingen die overblijven in de speeltuin spelen. Om 12:50
uur neemt de pleinwacht de verantwoordelijkheid over en zijn de kinderen weer op het schoolplein;

Omgangsregels:
Kinderen moeten zich binnen en buiten school veilig kunnen voelen. Daarom houden ze zich aan de
volgende regels:
-

Ik accepteer de ander en discrimineer niet;
Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen;
Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af;
Als iemand mij hindert, vraag ik hem of haar daarmee te stoppen;
Als dat niet helpt, vraag ik juf of meester om hulp;
Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter;
Ik gebruik binnen en buiten school geen geweld;
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden;

Algemene schoolregels:
-

-

In verband met de beperkte fietsenstalling mogen de kinderen die buiten het dorp wonen op
de fiets naar school komen;
De leerlingen blijven voor schooltijd zo veel mogelijk buiten (fruit / huiswerk mag wel binnen
worden gebracht);
Tijdens de pauze mogen de kinderen buitenspelletjes spelen uit de blauwe bakken die in de
gang staan. Je ruimt zelf het spel op, waarmee je gespeeld hebt;
Vanaf 12:50 zijn alle leerlingen op het schoolplein (eerder hoef je niet op school te zijn);
Als kinderen tijdens schooltijden zonder toestemming van de leerkracht het schoolplein
verlaten, worden ouders op de hoogte gesteld en volgt een sanctie;
Een half uur na aanvang van de lessen, gaan we nog niet naar de wc (niet voor 09:00, 11:00
en 13:30 en tijdens instructies);
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen van school een school(vul)pen om mee te schrijven.
Daarnaast mogen ze een stabilo gebruiken en wordt er geschreven met potlood (geen
balpen);
In de klas dragen we geen petjes en hoofddeksels.

