Zo zien wij het graag op school …
Kanjerafspraken
Wij houden ons aan de ‘Kanjerafspraken’:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
Schooldeur
De schooldeur gaat open ’s ochtends om 08.15 uur en ’s middags om 13.00. De pleinwacht is dan
op het plein. Vanaf dan is het toegestaan om speelmateriaal uit de klas te halen.
Schoolplein
- Kinderen zijn welkom vanaf 08.15 uur. Dan is er ook toezicht op het plein.
- Spullen als jassen, fruit en drinken mogen in de hal gebracht worden.
- Traktaties en materiaal voor een spreekbeurt/presentatie mogen in de klas gebracht worden.
- Op het schoolplein mag niet gefietst worden.
- De kinderen mogen op de fiets komen, de fiets moet in de stalling of op het pleintje
daarnaast geplaatst worden.
- Op het plein houden we rekening met elkaar tijdens het spelen.
- De kinderen van groep 3-8 spelen op het grote plein, de kinderen van groep 1-2 spelen op
het kleuterplein.
Voetbalhoek
We voetballen alleen in de voetbalhoek. We houden ons aan de voetbalspelregels.
Voetbal is een teamsport, je speelt dus met z’n allen. Voor het gebruikmaken van de voetbalhoek is
een schema. Dit hangt ook in de school.
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 3/4
Groep 5/6
Tussen 12.00 en 13.00 uur maakt de TSO gebruik van de Voetbalhoek.

VRIJDAG
Groep 7/8

Tafeltennistafel
De tafeltennistafel mag gebruikt worden met alle soorten ballen. We houden ons aan de
tafeltennisregels. Als je rond-de-tafel speelt, kan iedereen meedoen. Voor het gebruikmaken van de
tafeltennistafel is een schema. Dit hangt ook in de school.
MAANDAG
Groep 7/8

DINSDAG
Groep 5/6

WOENSDAG
Groep 3/4

DONDERDAG
Groep 7/8

VRIJDAG
Groep 5/6

School
- De jassen en gymspullen hangen we netjes op.
- Het fruit/drinken gaat mee in de klas. De plank boven de kapstok houden we netjes.
- We lopen rustig in school.
- Tijdens het werken in de hal of computerhoek zijn we rustig en storen we een ander niet.
Groep 7 sluit alle dagen de computers af.
Groepsregels
In iedere groep worden samen met de kinderen groepsregels en –afspraken gemaakt.
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