Speelplaats

1) Ik hoor de bel
- Ik ga vlug naar de klas of naar mijn rij.
- Ik sta stil en ik zwijg.
- In de gang ben ik rustig.
2) Speeltijd
- Ik blijf op de speelplaats.
- Ik mag niet eten en drinken op de speelplaats.
- Op de speelplaats staan er banken.
Daar mag ik op zitten.
Ik ga er niet op staan.
De banken blijven op hun vaste plaats staan.
- Met krijt teken ik alleen op de borden en op de
grijze stenen.

1

3) Samen spelen

- Ik speel op een fijne manier met mijn vrienden.
- Pesten kan niet! Ik sluit niemand uit.
- Vechten doe ik niet. Ik doe niemand pijn.
Ik speel ook geen vechtspelletjes.
- Is er ruzie? Heb ik een probleem?
Ik zeg het aan de juf of meester op de speelplaats.
- Ik blijf beleefd tegen de juffen, de meesters
en de leerlingen.
- Ik mag mijn thuistaal spreken op de speelplaats.
Ik zeg geen lelijke woorden.
- Ik krijg punten voor mijn gedrag op de speelplaats.
Deze punten komen op het rapport.
4) Rode tegel
- Ik moet op de rode tegel staan als ik mij niet aan de
afspraken houd. Als het echt niet lukt, stuurt de juf
of meester mij naar binnen.
- Ik praat niet met andere leerlingen.
De juf of meester zegt wanneer ik terug mag
spelen.
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5) Naar het toilet

- Tijdens de speeltijd ga ik altijd naar het toilet.
- Ik vraag het eerst aan de juf of de meester die op
de speelplaats staat.
- Ik laat het toilet netjes achter.
- Als ik van het toilet kom, was ik mijn handen.
- Ik gebruik 2 velletjes papier om mijn handen af te
drogen. Ik gooi het papier in de vuilbak.
- Ik speel niet in de toiletten en blijf niet voor de
spiegel staan.
- Ik plas niet op de bril of naast het toilet.
Ik gooi geen WC- papier op de grond.
- Ik speel niet met water.
- Ik vertel de juf of meester als het toilet vuil is.
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Eetzaal

1) Brooddoos
- Mijn boterhammen zitten in een brooddoos.
Op mijn brooddoos staat mijn naam.
- ’s Morgens stop ik mijn brooddoos in de broodbak
van mijn klas.
Een leerling zet de broodbak tijdens de kleine
speeltijd in het rek op de speelplaats.
2) Afspraken
- Ik hoor de bel.
Ik stop met spelen en ik ga naar mijn rij.
Ik zwijg.
- Als ik niet naar de eetzaal moet,
blijf ik op mijn stip staan.
Ik blijf stil tot de anderen naar binnen zijn.

4

- Als ik wel naar de eetzaal moet, dan doe ik dat
rustig en stil.
- Ik neem mijn brooddoos uit de broodbak die
achteraan de rij staat.
- Dan ga ik rustig naar boven. Ik zwijg!
- In de eetzaal hang ik mijn jas aan mijn stoel.
- Mijn pet of kap doe ik af.
- Daarna ga ik zitten.
- Tijdens het eten zwijg ik.
Ik laat de andere leerlingen rustig eten.
- Ik drink mijn water of soep helemaal op.
- Na het eten ga ik rustig naar beneden.
Ik ga onmiddellijk naar de speelplaats.
- Ik krijg punten voor mijn gedrag in de eetzaal.
Deze punten komen op het rapport.
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Klas
1) Afspraken
- Ik kom op tijd naar school.
- Als ik te laat ben, krijg ik een sticker in mijn
agenda.
- Als ik vaak te laat kom, moet ik nablijven.
- Ik kom rustig binnen.
- Ik geef mijn GSM aan de juf of meester.
- Als ik mijn GSM gebruik tijdens de schooluren,
neemt de juf of meester hem af.
Mijn ouders moeten mijn GSM dan komen
ophalen bij de directie.
2) Respect voor anderen
- Ik doe steeds wat de juf of meester vraagt.
- Ik ben lief voor de andere leerlingen in de klas.
Ik pest niet. Ik lach niemand uit.
- Ik wil met iedereen spelen of samenwerken.
- Ik spreek Nederlands in de klas.
Zo begrijpt iedereen mij.
3) Agenda

- Mijn agenda laat ik elke dag nakijken en
ondertekenen door mijn ouders.
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- Als ik een groene brief meekrijg naar huis,
dan breng ik die altijd ingevuld terug mee.
4) Huiswerk
- Ik maak mijn huiswerk alleen.
- Als ik het niet begrijp, zeg ik het tegen de juf of de
meester.
5) Rapport

- Ik krijg elke vrijdag een rapport.
- Ik toon thuis mijn rapport en laat het
ondertekenen door mijn ouders.
- Twee maal per jaar krijg ik een groot rapport.
6) Verjaardag

- Ik ben jarig.
- Ik mag iets meebrengen om uit te delen,
maar dit moet zeker niet!
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Zorg voor mezelf en voor materiaal

- Ik heb een zakdoek mee.
- Ik zie er netjes uit:
➢ mijn T-shirts bedekken mijn buik.
➢ ik draag geen teenslippers of schoenen met
hakken.
➢ ik heb geen piercing.
- Als ik luizen of neten heb, laat ik mijn haar thuis
verzorgen tot ze allemaal weg zijn.
Ik draag nooit mutsen of kledij van anderen.
Ik gebruik alleen mijn eigen kam.
- Schmink laat ik thuis.
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- Als ik mijn jas uitdoe, hang ik die aan de kapstok
onder het afdak.
Na de speeltijd neem ik hem terug mee.
- Ik breng geen paraplu mee naar school.
- Dure dingen en gevaarlijk speelgoed laat ik thuis.
- Ik breng geen bal mee naar school.
- Ruilen, kopen of verkopen, doe ik nooit!
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Schoolbus

1) Rij
- Eerst ga ik naar het toilet.
- Daarna ga ik samen met mijn juf of meester naar
de bus.
2) Gedrag op de bus
- Ik krijg een vaste plaats op de bus.
- Ik blijf steeds zitten op mijn stoel.
- Ik doe altijd mijn gordel om.
- Ik ben beleefd en ik luister naar de busjuf of de
busmeester.
- Ik ben lief tegen de andere leerlingen.
- Ik stap rustig op en af.
- Tijdens de schoolrit haal ik niets uit mijn schooltas.
3) Buskaart
- Als ik met de schoolbus kom, krijg ik een buskaart.
- Ik krijg elke week punten voor mijn gedrag op de
bus.
De juf of meester van de bus schrijft ze op mijn
buskaart.
- Ik heb mijn buskaart altijd bij mij.
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Voetgangers

- Ik kom onmiddellijk naar de rij naast de turnzaal.
- Wie afgehaald wordt, mag eerst naar buiten.
- Daarna gaan de andere leerlingen in de rij met de
juf of meester naar buiten.
- Als ik naar de jojo moet, wacht ik rustig op de bank.
- Ik steek over op het zebrapad.
Ik stap op het voetpad en niet op de straat.
- Ik ga onmiddellijk naar huis en blijf niet aan de
schoolpoort staan.
- Ook buiten de school ben ik beleefd en rustig.
- Ik gebruik mijn gsm en oortjes pas als ik buiten de
school ben.
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Turnen

1) Turnzak
- In mijn turnzak zit:
• een korte broek
• een T-shirt
• turnpantoffels of sportschoenen
- Mijn turnzak stop ik in de turnbak van mijn klas.
2) Turnles
- Ik draag geen juwelen.
- Ik doe een elastiekje in mijn haar.
- Als ik niet mag turnen, breng ik een briefje mee van
de dokter.
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Zwemmen

1) Zwemzak
- In mijn zwemzak zit:
• een zwembroek of een zwempak
• 1 handdoek
• een kam
- Zwemshorts zijn niet toegelaten!
- Ik doe een elastiekje in mijn haar.
- Mijn zwemzak neem ik altijd weer mee naar huis.
2) Zwemzak vergeten
- Als ik mijn zwemzak vergeet, gebruik ik zwemgerief
van de school.
7) Zwemles
- Zwemmen is verplicht.
- Als ik niet mag zwemmen, breng ik een briefje mee
van de dokter.
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Knutselen

- Ik knutsel elke week.
- In de klas krijg ik een schort.
Zo worden mijn kleren niet vuil.
- Ik neem nooit materiaal mee uit de knutselklas.
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Brandalarm

- Drie keer per jaar is er een brandoefening.
- Als ik het alarm hoor, laat ik alles liggen.
Ik neem geen jas of schooltas mee.
Ik doe wat de juf of meester zegt.
- We stappen in een rij naar buiten.
Ik blijf rustig en luister naar de juf.
- Op de verzamelplaats sta ik onmiddellijk in mijn rij.
- Na de oefening keer ik rustig terug naar de klas.
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MOS (Milieuzorg Op School)
1) Afval

- In onze school zijn er vuilnisbakken voor restafval,
PMD, GFT, glas en papier.
- Ik mag de vuilbak nooit alleen leegmaken.
De juf of meester leert me hoe ik moet sorteren.
- Ik gooi nooit afval op de grond.
2) Energiebesparing

-

Ik doe de lichten uit als ik de klas verlaat.
Als de verwarming aanstaat, sluit ik de deur.
Ik draai niet zelf aan de verwarmingsknop.
Ik zet de computer en de doo-tabs uit als ik klaar
ben met mijn werk.
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3) Waterbesparing

- Ik was mijn handen.
Ik draai daarna de kraan goed dicht.
- Ik heb dorst. In de klas of in de eetzaal mag ik
water drinken.
- Wat ik krijg, drink ik op.
4) Gezondheid

- Ik eet gezond: een stuk fruit is beter dan een koek.
- Ik eet mijn hapje op in de klas.
- Op woensdag en donderdag is er fruitdag op school.
Dan breng ik geen koek mee.
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