In de klas
Ik zorg goed voor mezelf:
- hygiëne: handen wassen
- ik mag nee zeggen tegen een ander (spelen/helpen)
- ik draag sloffen/slippers in de klas
- nieuwe schoenen :-mogen 1e dag in o.b. en m.b. aanblijven tot er mee buiten gelopen is
- ik neem geen speelgoed mee
- ik neem gezonde pauzehap en lunch mee, dus geen snoep, geen chocola, chips, priklimonade
- ik bepaal zelf wanneer ik mijn pauzehap neem (MB en BB)
Ik zorg goed voor de omgeving:
- Ik loop rustig om een kleedje heen.
- Ik ga netjes met het materiaal om en ruim het compleet op.
- Ik zorg voor een opgeruimde tafel en laadje/kastje
- ik gebruik materiaal waar het voor bedoeld is
Ik zorg goed voor de ander:
- ik begroet de juf bij binnenkomst en kijk haar daarbij aan
- ik werk rustig en praat zacht en laat anderen ook rustig werken
- ik vraag het of ik iets mag lenen van een ander
- ik luister naar de ander
- Ik ga om 8.30 uur aan het werk-

In het gebouw
-

Ik ben en praat rustig in de school
Ik eet en drink in de klas
ik ga netjes met de spullen die in het gebouw staan om
Mijn jas hangt aan de kapstok
Mijn tas staan in de vakken of op de kapstok
Mijn schoenen/sloffen staan in het schoenenrek
Ik gebruik materiaal waar het voor bedoeld is
Ik gebruik alleen mijn eigen ingang
Ik werk rustig op de gang, passend bij het werk dat ik doe
Ik blijf buiten de magazijnen
Ik mag kopiëren als ik die taak heb
Ik help anderen herinneren aan afspraken
ik mag alleen met toestemming in een lokaal of ruimte zijn.

Gymzaal
-

Ik ga onder begeleiding van een leerkracht van/naar de gymzaal
Ik kleed mij om onder toezicht van leerkracht (MB)
Als ik in de BB zit, kleed ik mij om in een jongens- of meisjeskleedkamer
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Buiten
-

Ik blijf op het plein en verlaat het alleen met toestemming van de juf
Ik laat mijn skeelers, stepjes, skateboards buiten en parkeer ze in het fietsenhok.
Ik neem altijd schoenen mee als ik op skeelers naar school kom.
ik gebruik materiaal waar het voor bedoeld is
na schooltijd wacht ik buiten op m’n broertje/zusje/andere kinderen
Als ik niemand zie die me komt ophalen, dan kom ik terug naar binnen
ik mag in de pauze alleen naar de WC/naar binnen als ik het gevraagd heb aan een volwassene
(leerkracht, overblijfouder)
ik speel op de tegels, dus niet op het dak, de container, in de struiken, in fietsenhok en op het
gras
ik speel alleen met het speelgoed uit de klassenbak
iedereen mag meespelen
Op het plein loop ik naast m’n fiets
Elke klas draagt zorg voor zijn eigen bak met buitenspeelgoed
Ik leg het overblijfspeelgoed na gebruik terug bij de schuur
Ik glij van de glijbaan
Ik gebruik het speelgoed en de toestellen waar ze voor bedoeld zijn
Als ik thuis eet, mag ik om vijf voor één op het plein.
Als ik mij niet aan de overblijfregels hou, krijg ik een gele kaart. De volgende keer krijg ik een
rode kaart en mag ik een week niet overblijven

Algemeen
-

Ik heb respect voor anderen en voor iemand anders’ mening en eigendommen
ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelen
ik los problemen op door erover te praten
ik gebruik nette taal
ik draag passende kleding voor op school
mobiele telefoon: op eigen risico meenemen. Mag niet aanstaan op school. Bewaren in tas op
de gang. Ook niet in de pauze en tijdens overblijf gebruiken. 1 dag kwijt na overtreding

Verjaardagen
-

-

Ik trakteer 1x per jaar; ik bepaal zelf of ik een traktatie accepteer, meezing.
Ik mag ook zelf bepalen waarvoor ik trakteer. (Uitzondering extra trakteren: bij geboorte
broertje/zusje)
Ik trakteer het liefst iets gezonds en niet te veel
Ik mag vanaf 13 uur in de bouw de klassen rond en mag 1 klasgenoot meenemen
ik leg de verjaardagskaart in de teamkamer
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Voor ouders:
-

-

Geen huisdieren op het plein
Niet roken op het plein
Niet fietsen op het plein
Per kind mag er één ouder op de kijkochtend van 8.20 tot 8.30 mee de klas in om een werkje
te starten.
Kinderwagens blijven buiten.
Ouders geven bijzonderheden die van invloed zijn op het kind door aan de leerkracht.
Bij ongewenst gedrag sturen de overblijfouders het kind naar de leerkracht die buitendienst
heeft. De leerkracht neemt de beslissing of het kind naar zijn eigen leerkracht moet.
De eigen leerkracht bepaalt of het kind een kaart krijgt. Eerste keer geel, tweede keer rood.
Rood is een week niet overblijven. De eigen leerkracht neemt contact op met ouders. Ouders
en José worden op de hoogte gehouden wanneer er een kaart gegeven is.
Meld je kind telefonisch ziek. Niet via mail of Parro.
Parroberichten en mails aan leerkrachten worden niet beantwoord onder lestijd.
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Voor alle regels geldt: ze kunnen veranderen, er zijn altijd uitzonderingen en
de lijst met afspraken en regels is een levend document: ze kunnen in de loop
der tijd worden aangevuld en aangepast.
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