Speelplaatsreglement

1.

Gooi je afval steeds in de vuilnisbak.
We werken samen aan een propere speelplaats.

2.

Vraag steeds aan de juf of de meester om binnen te gaan.

3.

Zet je boekentas op een ordelijke manier in de rij.

4.

Hang je jas of trui steeds aan de kapstok.

5.

Ga steeds naar het toilet tijdens de speeltijd maar speel niet in de
toiletruimte. Wees zuinig met water en toiletpapier.

6.

Eigen speelgoed blijft thuis.

7.

Draag zorg voor het speelgoed uit de speelgoedkoffers.
Bij het belsignaal wordt het gerief terug gelegd in de speelgoedkoffer.

8.

Banken dienen om op te zitten.

9.

We staan NIET recht op de stenen blokken!

10. Alle leerlingen vanaf klas 4 mogen op de tribunetrap zitten.
11. Bij het op en af gaan van de trap houden we de leuning vast.
12. Wieltjesdag op donderdag en vrijdag tijdens elke speeltijd op de grote
speelplaats.
13. Klas 4, 5 en 6 mogen op de grote speelplaats spelen tijdens de
middagpauze.

14. Voetbalafspraken:
Op de speelplaats kan er énkel gevoetbald worden op het
sportterrein of aan het ‘muurtje’. Hou rekening met de andere
kinderen op het terrein: hou het op passen geven, een wedstrijd kan
niet.
Op het einde van de speeltijd horen de ballen IN de bak!
15. Afspraken speelweide:
- Spelen op de speelweide bij droog, zonnig weer.
- De 3e kleuterklas mag kiezen of ze al dan niet meegaan naar de
speelweide.
- De Chillax is énkel voor klas 6!
- We klimmen max tot 1m hoogte in de bomen.
- De plastic glijbanen zijn enkel voor de kleuters.
- De laatste speeltijd wordt ALLES goed opgeruimd!
16. Elke voormiddag eet je een gezond tussendoortje: fruit, groenten,
boterham, yoghurt.
Je mag geen snoepgoed eten op school.
17. Bij regenweer blijven we in de speelzaal boven.
- speeltijden: eten en drinken we terwijl we praten met elkaar.
- middagpauze: 2 versch. films in klaslokalen, spelletjes uit de
speelgoedkoffer.
We lopen niet voortdurend rond.
18. Veeg steeds je voeten bij het binnenkomen in de school.
19. Wees energiebewust: sluit de deuren en doe de lichten uit.
20. Ga na het belsignaal onmiddellijk naar je rij en maak een ordelijke rij.
21. Speel samen en sluit niemand uit!
22. Let op je taal, ook op de speelplaats en tijdens het spel!

