
Speelplaatsreglement:Zandloperkleuters 
 
1.Als de bel gaat, staan we onmiddellijk mooi in onze rij 

 
2. ’s Morgens  

- bij aankomst op de kleuterspeelplaats  plaatsen K1 en K2 de boekentasjes in de 
klasgang; K3 zet ze tegen de muur onder onze kunstschilderijen 

- Van 8u-8u25: alle kleuters spelen op de grote speelplaats 
- Vanaf 8u25: alle kleuters blijven op de kleuterspeelplaats 

 
3. Speeltuigen en speelgoed 

- schommels: K1/K2/K3 
- we schommelen niet als er plassen onder de schommels liggen 
- speeltuig met grote, gele glijbaan: K1/K2/K3 
- speeltuig met rood huisje: enkel voor K1 
- de rode tonnen blijven op de ‘zachte speeltegels’ 

 
4. Fietsen en steps 

- enkel bij goed weer op de speelplaats 
- kleine, gele fietsjes: enkel voor K1 
- grote fietsen, riksja’s en steps: K1/K2/K3 

 
5. Afspraken voor de speeltijden 

- we lopen niet achter de haag, de sparren of het tuinhuis 
- we spelen alleen in de zandbak als er speelgoed is 
- we lopen niet zomaar in de gang 

 
6. Toiletten 

- we vragen eerst aan juf om naar toilet te gaan of om van de kraan te drinken 
- we spoelen altijd door 

 
7. Afval 

- drankjes in de blauwe vuilbak 
- restafval in de zwarte vuilbak 
- papier in de papierdoos 
- we gooien geen afval op de grond! 

  
8. Bij regenweer spelen we in de speelzaal 

- speeltijden: geen extra speelgoed; wel klimrekken met glijbaan  
- middagpauze: speelgoed uit de tonnen, klimrekken met glijbaan  
- we spelen nooit op de grote klimrekken want die zijn voor de turnles 
- we spelen nooit met het turngerief uit de kar 
- de speelzaal is verdeeld zodat er een rustige hoek is voor de kleintjes 

 
9. Poortjes 

- de ‘werkkindjes’ van K3 zijn verantwoordelijk voor het sluiten van de poorten 
tijdens de schooluren 

 

We dragen zorg voor onze groene school, voor het materiaal  
en …………voor ELKAAR!  

  
Wij zijn echte Zandloperkleuters èn daar zijn we fier op!! 


