Afspraken
op de
Kleuterspeelplaats
Ochtend
•
•
•
•
•

De kleuters nemen afscheid op de knuffelzone (aan het poortje).
Elke klas plaatst zijn schooltas bij het klassymbool (Jules, Rube en Rutje of de regenboog).
Als de bel gaat, gaan we zo snel mogelijk in onze rij staan, met onze schooltas.
Naar toilet gaan, mag altijd als je het eerst aan de juf of meester vraagt.
Er wordt niet gefietst of in de zandbak gespeeld.

Speeltijd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk van het weer mogen de kleuters fietsen, op de glijbaan of in de zandbak spelen. De
zandbak is enkel open bij écht mooi weer.
Er wordt zeker NIET met zand gegooid!
We gaan niet liggen of rollen in het zand.
We lopen ook niet rond met de zandbakspullen, dat blijft in de zandbak.
Bij mooi weer mag het zandbakgerei blijven liggen.
De krijtjes worden niet op de grond achtergelaten, maar wel in het doosje. Zo gaan ze niet te
snel stuk…
Niet met fietsen onder het afdak om ongevallen te voorkomen, wel met de loopfietsjes.
We hangen en klimmen niet aan en op de omheining. We rijden er ook niet tegen met de fietsen.
Als de bel gaat worden de fietsen aan de fietsenstalling geparkeerd.
Daarna gaan we zo snel mogelijk in de rij staan.
Op het einde van de dag ruimen we al het speelgoed op in de juiste bakken.

Middagpauze
•
•
•
•
•

Zolang er leerlingen van de lagere klassen op de speelplaats spelen, wordt er niet gefietst.
De kleuters uit K3 mogen tijdens de middag samen met de leerlingen van het lagere op de
speelweide spelen. (Als de speelweide “open” is.)
We mogen in de zandbak spelen bij écht mooi weer samen met de kinderen uit klas 1, 2 en 3.
De grote glijbaan en de trein is ook toegankelijk voor klas 1, 2 en 3.
De kleine glijbaan en de fietsjes zijn enkel voor de kleuters.

DUWEN, TREKKEN en SLEUREN
mag hier NIET gebeuren!

