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Speelplaats
We spelen enkel op de speelplaats.
Op de speelplaats houden we ons aan de beurtrollen.
Bij het eerste belteken breng ik het speelgoed naar de speelbox en de ballen naar
de ballenbak. Ik kan nog eens naar het toilet. Bij het tweede belteken ga ik
onmiddellijk en rustig naar de klas.
Eigen speelgoed blijft thuis, tenzij ik toestemming heb van de leerkracht.
Eénmaal op de speelplaats aangekomen, keren we niet meer terug naar huis.
We vragen toelating om naar binnen te gaan.
Indien we op school aankomen voor 8u15 ‘s morgens, gaan we naar de opvang.
Fietsen en steps blijven in de fietsenstalling. Skateboards blijven thuis.
Papiertjes en andere afval sorteren we in de juiste vuilnisbak.

2. Gang
 We schikken onze boekentassen netjes.
 Turnzakken en kledij hangen aan de kapstok.
 We stappen rustig door de gang.
3. Rijen bij het naar huis gaan.
 We vormen een fietsrij en een voetgangersrij volgens klas (van peuter naar L6)
 De fietsers wachten om te vertrekken tot ze toestemming krijgen van de
begeleidende leerkracht.
 In de rij zijn we rustig en we gedragen ons gepast.
 We eten en drinken niet in de rij.
 Kinderen die de rij verlaten, vragen eerst toestemming aan de begeleidende
leerkracht.
 We kiezen de veiligste weg naar huis (en dezelfde).
 We dragen steeds het fluohesje van de school.
4. Algemeen












We houden de school net.
We zeggen “Dank u wel” en “Alstublieft”.
We eten gezond: fruit, een boterham of een droge koek (zonder chocolade).
Voor je verjaardag mag je trakteren met zelfgebakken cake of taart, cupcakes, koek
of fruit.
We bewaren onze boterhammen in een boterhamdoos.
Zwem je niet, breng dan een briefje van mama of papa mee voor de betreffende
zwembeurt. De meisjes dragen een zwempak, de jongens een zwembroek.
Voor de turnles hebben we ons turngerief mee in de turnzak: broekje, T-shirt met
logo van de school en turnpantoffels.
GSM laat je best thuis, anders geef je hem overdag aan de leerkracht.
Na schooltijd wachten mama en papa mij op onder het afdak. Ik mag naar mama
of papa gaan na toestemming van de leerkracht.
Verzorg je kledij: strandkledij is niet gepast.
Draag zorg voor je materiaal.

Handtekening leerling

Handtekening ouders

