
SPEELPLAATSREGLEMENT DE ZANDLOPER 
 

1. De schoolpoort opent om 8u. We staan liefst niet vroeger aan de poort. 
We gaan onmiddellijk door naar de juiste speelplaats. 

 
2. Alle kinderen gaan bij het begin van de speeltijden naar het toilet en 

komen zo vlug mogelijk buiten. 
Tijdens de speeltijden kan alleen nog een bezoek aan het toilet gebracht 
worden, nadat we de juf of meester van toezicht verwittigd hebben. 
 

3. De toiletten worden netjes gehouden, iedereen gaat graag naar een proper toilet. We verbeteren 
elkaar als we verkeerde dingen zien gebeuren. We nemen geen drankjes of brikjes mee in de 
toiletten. Afval hoort thuis in de juiste vuilnisbakken: glas-PMD- rest- papier. IEDEREEN 
selecteert! 

 
4. Tijdens de korte speeltijden lenen we al het spelmateriaal uit bij de speel-o-theek in de 

koffieklas.. Wie iets uitleent brengt het zelf terug aan het eind van de speeltijd. 
We kunnen:     •     spelen met materiaal uit de speelkoffer 

• basketten, voetballen, pingpongen, kickeren of korfballen 
• turnen aan de rekken 
• rijden op een éénwieler 
• vier-op-een-rij 
• spelen op het speelrek (alleen voor L1 + L2) 
• ook rustig zittend kletsen op de tuinbanken  

            We komen niet in de klas als er geen juf of meester is. Er wordt niet gesnoept of geruild. 
 

5. Bij het eerste belsignaal voor het einde van de speeltijd 
• gaan we eventueel nog naar het toilet 
• halen we onze boterhamdoos op uit de curverbox 

Bij het tweede (en laatste) belsignaal  voor het einde van de speeltijd 
• gaan we rustig naar de klasrij en zwijgen we als juf of meester er is 
 

6. Bij regenweer zitten we rustig in de speelzaal. Gezelschapsspelletjes of strips zijn aangeraden, een 
film is eventueel mogelijk.  We mogen dan ook spelen onder de overdekte maar houden ons aan de 
afspraken! (geen ballen) 

 
7. Schoppen,slaan/trekken en sleuren/ mogen hier niet gebeuren.  

Als men boos is op iemand ademen we eerst eens heel diep. Het is soms beter om eerst een beetje 
af te koelen! Onder de praatboom praten we zelf onze ruzies eerst uit, leggen we het weer bij met 
ons vriendje. Als dit niet lukt, gaan we naar de leerkracht. 

 
8. Op de speelweide spelen we heel graag want dat is heel leuk. We spelen waar het mag en houden 

onze speelweide proper    * afval gooien we in de juiste vuilnisbakken 
* het water uit de drinkfontein dient om te drinken 
* onder de grote schommel wordt niet gelopen 
* takken en stokken blijven IN de rotonde 
* we lopen niet aan de composthoop 

      * zandbak en voetballen kan (zie beurtrol) 
 

9. Bij het uitgaan van de school staan de kinderen van de busrijen per 2, de fietsers vormen èèn lange 
rij mèt hun hesjes aan (de kinderen met een helm mogen vooraan staan), de voetgangers staan per 
twee….of ze kunnen niet mee! De Vlinderkinderen/opvangkinderen staan in de laatste rij. 

10. 8. We blijven steeds beleefd tegen iedereen. Pesten op onze school kan helemaal niet. 
Pestkoppen zijn dus gewaarschuwd! 
 

11. Bij regelmatig-terugkerend-ruziemaken of blijvend storend gedrag, worden onze ouders 
uitgenodigd door de directeur voor een gesprek. 

 
12. We dragen zorg voor onze groene school, voor het materiaal van anderen en voor elkaar!  

Wij zijn echte Zandloperkinderen…. en daar zijn we FIER op.         
 

Voor akkoord, 


