DE AFSPRAKEN
van onze school

Kleine speelplaats

Zandbak en amfitheater

Grote speelplaats

Wie speelt waar en wanneer?
Om 8 uur :

Om 8 uur 10 :

Om 10 uur 10 :

Om 12 uur 05 :

Om 12 uur 30 :

Om 13 uur 10 :
Om 15 uur 10
15 uur 25

De speelplaats

ENKEL om 10 uur 10 spelen de kinderen
van het zesde leerjaar met de
kinderen van het eerste leerjaar op
de kleine speelplaats

Leerlingen van het zesde halen de bal

NIET OP DE TRAPPEN
Als er een bal op straat ligt,
vraagt een leerling van het zesde
de toestemming aan de leerkracht
om de bal te gaan halen.

De speelplaats is gr

oot genoeg.

We spelen NIET op het verhoog.

Wat doen we niet

Er zijn KAPSTOKKEN,
dus leggen we

geen kledij op de grond.

We storen de turnlessen niet !
We

klimmen

niet op de huisjes
Tijdens de lesuren storen we de
turnles niet. We gaan altijd via het

Iedereen speelt in het huisje van zijn
leerjaar. Kinderen van de 2 de en 3 de
graad spelen niet in de huisjes op de
kleine speelplaats.

k l e i ne de u rt j e
(naast bureau meester Vital) naar
het toilet.

NIET eten in

In de school

de zaal en de gangen.

We lopen niet.
We

LOPEN

niet

in de gangen.

In de zaal zijn w e stil.

In het gebouw zijn
we

STIL !

Hier spreekt men Nederlands

Eerste bel

Tweede bel

In de school spreken we
altijd

Nederlands.

Niet in de klas
We komen of blijven niet

We stoppen met spelen
en komen naar de rij.

We gebruiken de vuilnisbakken

We pesten niet
We pesten elkaar niet.

We sorteren het afval.

in de klassen zonder
toestemming.

We zwijgen in de rij.

We gooien geen
papiertjes op de grond.

Je zou het ook niet graag
hebben dat ze jou pesten.

Met de basketballen wordt er alleen gespeeld
rond de basketring. We gooien niet met de
harde basketbal op de kinderen.

ELKE KLAS KRIJGT :
2 KLASBALLEN en 1 basketbal.

Geen harde
Om 15 uur 25 is er een mand voor alle klasballen.

BALLEN

ER WORDEN

GEEN BALLEN MEEGEBRACHT VAN THUIS

VANAF DE BEWAKING VAN
15 uur 25 zorgt Claire voor de
ballen

ONDER HET AFDAK GEEN BALLEN

We spelen niet met ballen onder het
afdak. Bij slecht weer gaat de bal in
de zaal.

08 uur 10

SPORT SPEELPL AAT S
Bij slecht w eer is de
sportspeelplaats

10 uur 10

dicht.

Er is een planning voor elke
klas.
Aan het infobord aan de
deur
van de kleine-en grote
–
speelplaats vinden jullie
deze planning.

Planning sportspeelplaats

13 uur 10
Na het spelen zetten
we alles terug waar het
moet staan !!!!!!!!!!
Ook de speelbakken.

OPRUIMEN
Op jullie dag mogen jullie rollend
materiaal meebrengen van thuis.

Ding Dong

Na de bel gaan we samen met de
leerkracht naar de sportspeelplaats.
We wachten aan het deurtje van de
sportspeelplaats !

Niet vergeten

Bij lichte regenval zetten we steeds onze
regenkap op.
Bij hevige regen spelen we onder het afdak.
GEEN BALLEN ONDER HET AFDAK.
Eén keer per week
haalt meester Bruno alle ballen van het dak.
Behalve als het dak nat en glad is.

HET AFDAK

DE GROENE HAAK WORDT NIET GEBRUIKT !

Kijken naar het
infobord

Spelen onder het afdak

Wij hebben respect voor het
werk van de poetsvrouwen.
We houden de toiletten netjes.

VRAAG

EEN

KAART

