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Aanvang op school
1. De school begint ‘s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 12.30 uur.
(alle kinderen blijven over)
Voor alle groepen wordt de bel geluid om 8.25 uur en 12.30 uur.
Na het luiden van de bel stellen de groepen 4/5/6 en 7/8 zich op, op de afgesproken plaats
en gaan samen met de leerkracht na elkaar naar binnen.
2. De school is open om 8.15 uur.
Alleen bij bijzondere omstandigheden als een valpartij, een traktatie, ziekte, ruzie,
spreekbeurt, mag je eerder naar binnen.
3. Kinderen van groep 1 t/m 8 doen bij binnenkomst hun jas uit en hangen deze aan de kapstok.
4. Je gaat naar je “eigen” klas en daar ga je aan je tafel lezen tot de lessen beginnen. De
kinderen van groep 1/2/3 zoeken hun eigen stoel in de kring en gaan daar zitten.
5. Indien ouders/verzorgers vragen hebben, dan is daar na schooltijd altijd even tijd voor.
Mocht datgene dat besproken dient te worden meer tijd vergen en is die tijd er op dat
moment niet, dan kan er een afspraak gemaakt worden.
6. Bij slecht weer (sneeuw, hagel, regen) mag je om 8.20 uur naar binnen.
Je pakt dan een leesboek tot de les begint. Kom dan ook niet te vroeg naar school!
7. We vragen ouders/verzorgers die hun kind komen halen het volgende:
Voor groep 1/2/3 graag wachten op het kleuterplein.
Voor groep 4 t/m 8 graag wachten bij de ingang van het plein.

Gymmen
8. Alle kinderen hebben hun gymspullen in hun Klimoptas, die aan de eigen kapstok hangt.
9. Gymkleding bestaat uit:
- T-shirt met korte mouwen of een hemdje
- Kort sportbroekje of korte legging
- Gymschoenen met zolen die niet afgeven.
Wanneer je niet de juiste of geen kleding bij je hebt, kun je niet meedoen met de gymles.
10. Voor de gymles ga je twee aan twee in de rij staan naast de heg in het toegangspad naar het
schoolplein. Samen met de leerkracht gaan we dan naar de gymzaal.

Pauze
11. Voordat de kinderen gaan buitenspelen, eten en drinken zij eerst in de klas.
12. Ben je jarig? Dan mag je trakteren voor de pauze. In de pauze mag je dan langs de andere
leerkrachten gaan met een kaart. Wij vinden het fijn, wanneer er iets gezonds wordt
getrakteerd.
13. Bij slecht weer vindt de ochtendpauze binnen plaats. De kinderen blijven in hun eigen klas.
14. Iedere ochtendpauze zijn er leerkrachten op het schoolplein waar je naar toe kunt gaan,
wanneer er iets niet goed gaat.

Het plein
15. Je blijft op het schoolplein. De hekjes op het plein zijn de grens.
16. Rolschaatsen, skeeleren, skateboarden, waveboarden, steppen e.d. mag op het plein.
(“Hoverboards” zijn niet toegestaan)
Als je de school wilt binnengaan, trek je de rolschaatsen/skeelers uit in het voorportaal. Je
kunt de spullen daar aan de kant bij de verwarming laten liggen. Ook heel vieze
schoenen/laarzen blijven in het voorportaal, wel aan de kant natuurlijk.
Opmerking: voor de veiligheid blijven we met het “rollend materiaal” op het
bovenbouwplein
17. Skelters laten we thuis.
18. Het grootste gedeelte van het schoolplein is voetbalvrij. Alleen op het gedeelte van het plein
naast het groep 7/8 lokaal mag er gevoetbald worden. Let er op dat de bal laag blijft!
Op het schoolplein mag je o.a. basketballen, spelen met de badmintonrackets en de
foamballen.
19. Gebruik spullen/spelmateriaal waarvoor het gemaakt of bedoeld is. Zo kun je heerlijk zitten
aan de picknicktafels of op de bankjes, je kunt lekker glijden van de glijbaan of klimmen in
het klimrek. Na de pauze ruim je netjes op waar jij mee gespeeld hebt. Zie je nog iets liggen
wat iemand is vergeten? Neem het maar mee naar binnen.
20. Kom je op de fiets? Dan stap je af bij het hek. Vanaf hier ga je met je fiets lopend naar de
fietsenstalling. Als je weer naar huis gaat, geldt dat je mag opstappen vanaf het hekje.
Dit geldt ook voor groep 1-2-3.
21. Fietsen zetten we in de fietsenstalling.
Let daarbij op het volgende:
- Links groep 7 en 8. Rechts groep 4,5 en 6.
- De kinderen van groep 1-2-3 zetten hun fiets naast de ingang van groep 1-2-3.
- Wees voorzichtig met de fietsen van andere kinderen.
22. De fietsenstalling is open, zolang er leerkrachten op school zijn.
23. De fietsenstalling is niet heel groot. Woon je dichtbij? Kom lekker lopend naar school.

Algemeen
24. Wij doen elkaar geen pijn. We respecteren elkaar en we zorgen voor elkaar.
25. Tegen pesten en geweld zeggen we als school hardop……NEE! Heb je toch ruzie? Probeer het
pratend op te lossen. Op school praten we veel over hoe we met elkaar omgaan. Elk
schooljaar beginnen we met “Goed van Start” en door het inzetten van Kanjeroefeningen
leren we leerlingen hoe een evt. conflict kan worden opgelost. We hebben een Antipestprotocol.
26. Wanneer je een probleem hebt wat je liever niet aan iedereen vertelt, kun je altijd terecht bij
je eigen juf of meester. Wil je dat ook liever niet aan hen vertellen, dan kun je terecht bij
meester Hans of juf Ali. Zij zijn de vertrouwenspersonen van school.
27. We zijn erg zuinig op spullen van school (muren, ramen, deuren, meubels e.d.).
28. Gooi afval, plastic zakken, papier enz. altijd in de vuilnisbak. Ook als je ziet dat iemand
anders iets is verloren, gooi het even weg. Samen zorgen we ervoor dat alles netjes blijft.
31 Kauwgom is snoep voor thuis. Heb je het op school nog in je mond? Gooi het maar meteen
in de vuilnisbak.
32 Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij op school “Gruitdagen”. Op deze dagen eten
de leerlingen in de pauzes geen koeken o.i.d. In hun lunchtrommel zitten dan, behalve
boterhammen, stukken fruit of groente. Wij stimuleren graag gezond eetgedrag, dus
frisdrank, snoep, enz. zien wij liever niet in de lunchtrommels.
Uiteraard vinden wij het goed als de kinderen elke dag als een “Gruitdag” beschouwen.
33 Het in het bezit hebben van vuurwerk, lucifers, aanstekers, sigaretten, klapperpistolen,
zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen op school is ten strengste verboden (ook op
het schoolplein)!
34 Heb je een mobiele telefoon bij je, dan mag deze na schooltijd aan.
Als kinderen gebeld moeten worden, belt u dan liever even naar school: 0111-401589
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