Leefregels op onze school
Aankomst op school
• We zorgen ervoor dat we steeds op tijd zijn,
maar niet te vroeg. Niet voor 8.15 uur en
12.55.
• Als we aan de ingang komen, gaan we te voet
naar de fietsenstalling.
• We parkeren onze fiets netjes en laten elke
doorgang vrij.
• We komen nooit aan de fietsen van de
anderen.
• We plaatsen onze schooltassen zowel buiten als binnen
netjes in de rij.

In de rij naar de klas
• Als de bel rinkelt, gaan we onmiddellijk in de rij staan.
• We nemen onze doosjes van de vensterbank. De
doosjes zijn voorzien van onze naam.
• Rustig blijven we in onze rij wachten.
• Na de 2de bel, de handbel, word het volledig stil.
• Met de juf of meester gaan we stil naar binnen.
• We hangen de jassen en turnzakken netjes op de
kapstok en zetten de boekentas mooi in de rij.

In de klas
• We houden ons aan de afspraken.
• We dragen zorg voor eigen en elkaars
materiaal.
• Indien we naar de wc moeten vragen we
beleefd om toelating.
• We zijn beleefd als er iemand in de klas komt
en houden ons stil bezig.

Op de speelplaats
• In de hal of in de gang blijven we niet eten of praten. We gaan
zo vlug mogelijk Naar buiten!
• We gaan naar de wc tijdens de speeltijd en niet as de bel voor
de les gaat. We Blijven niet bij de toiletten staan of spelen.
• We houden de wc proper.
• We wassen onze handen na gebruik en drogen ze met papieren
doekjes. Doekjes in de vuilbak.
• We spelen fijn en houden ons aan de spelregels. We nemen nooit
een bal van een andere klas.
• Als er een bal op de straat rolt, vragen we de ju of de meester
om de bal te halen.

• Ruw of gevaarlijk spel hoort bij ons op school niet thuis.
• Bij regenweer of als het gras nat is, spelen we niet op de
speelweide.
• Bij nat weer blijven de ballen binnen. Chinese voetbal is wel
toegestaan onder het afdak.
• Als het regent lopen we naar de overdekte speelplaats. Dan
kiezen we voor rustige spelletjes. Het 6de lj kan onder de kleine
overdekking van het Chiroheem.
• Geen vangertje onder het afdak, niet lopen!
• Bij droog weer spelen we niet onder het afdak, behalve in de
ruimte om te smashen.
• We voetballen enkel op het grote speelveld.
• We spelen op het veld vóór de berg. Op het rooster zien we
wanneer we op de berg mogen of wanneer we trefbal kunnen
spelen.
• We organiseren spelletjesmiddag op donderdag voor de
liefhebbers. De grote leerlingen begeleiden de jongste.
niet nodig voor klas 4
• Geen leren ballen op de speelplaats.
• Geen stokken.

Bijlage: plan van de speelplaats beurtrol
Garage

speelgoed opruimen, niet stuk maken (nieuw)
Enkel bij droog weer
Krijtjes allemaal opruimen

Zorg voor ons milieu
• Op school wordt het afval gesorteerd; fruitresten, papier,
plastic en restafval.
• Brikjes en likjes laten we thuis.
• De boterhammen horen thuis is een brooddoos voorzien van een
naam.
• We brengen geen voorverpakte koeken mee maar steken ze in
een koekendoosje.
• Het komt netjes in de voorziene afvalbakken.
• We houden onze speelplaats proper.
• Ik eerbiedig bomen, struiken en bloemen.
• Ik breng mijn drank mee in herbruikbare drinkbeker of een
flesje met schroefdop.
• Water, fruitsap en zuiveldranken zijn gezond. Cola en limonade
laten we thuis ze bruisen en knoeien daardoor veel.
• Snoepen is ongezond, slecht voor je tanden en remt de eetlust.
We snoepen dus ook niet op school! Kauwgum is ook snoep!
• In de eetzaal wordt één snoepje meteen na het eten toegelaten
(geen lollies).

Naar huis
• Voor de bel gaat, ruimen we op.
• Rustig wandelen we nar buiten met de leerkracht.
• We wachten op het teken van de leerkracht vooraleer we de
speelplaats verlaten.
• Voetgangers en fietsers wachten in hun rij.
De voetgangers verlaten het eerst de
school. De fietsers verstekken volgens
afspraak.
• Alle kinderen zonder begeleiding fietsen via
de fietsenrij naar huis.
• We kiezen de veiligste weg naar huis.
• Op de straat fietsen we uiterst rechts, heel
voorzichtig en achter elkaar.
• We dragen onze fluovestjes van en naar school.
• Ik draag geen bagage aan het stuur.
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