Algemene huisregels:

Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om

Op onze school zorgen wij voor een fijne leeromgeving voor iedereen

Op onze school is iedereen welkom
Gedragsregels
1. Als je ziet hoe iemand eruit ziet, weet je vaak nog niet hoe iemand is. De “binnenkant” van iemand
is belangrijker dan de ,,buitenkant”.
2. We spelen en leren vooral samen.
3. Iedereen zorgt goed voor zijn eigen spullen en heeft ook zorg voor de spullen van een ander.
4. We lachen op school met elkaar en naar elkaar; niet om elkaar.
5. We noemen elkaar bij de roepnaam.
6. We zeggen alleen goede dingen van elkaar.
7. We doen elkaar geen pijn.
8. We laten elkaar met rust en we bemoeien ons alleen met elkaar om elkaar te helpen.
9. We proberen ruzie te voorkomen en kiezen geen partij bij ruzie van anderen.
10. Is er toch ruzie, dan proberen we die met praten op te lossen; als dat niet lukt, praten we met de
leerkracht. Daarna: vergeven en vergeten.
11. We luisteren naar elkaar
12. Wij hebben respect voor elkaar

Regels op de speelplaats:
In alle groepen houden we ons aan de volgende afspraken:
We spelen:
*op de speelplaats (niet tussen plantjes en struiken)
*in de zandbak (niet erdoorheen rennen)
*met het speelmateriaal (op de speelplaats blijven)
*op het speeltoestel (niet op het dak/niet tegen de glijbaan oplopen/ niet op de buis klimmen)
*met de schommels (om beurten en niet tussen de schommels doorlopen/spelen)
*op de houten palen (elkaar er niet van afduwen)
*op de wip (om beurten en de ander zachtjes laten landen)
*rond de basket en om beurten als we willen basketballen (en niet voetballen of trefballen)
De kinderen van de bovenbouw mogen ook:
*op het grasveld (niet over het klinkerpad en in de struiken)
* sportief voetballen op het veld (niet op de speelplaats)
* in de pannakooi volgens rooster (niet zomaar hard trappen)
Voor alle kinderen geldt:
* er mag niemand ongevraagd naar binnen!
* er speelt niemand tussen de fietsenrekken en de schuurtjes
* vóór en na schooltijd fietst/stept er niemand op het schoolplein
* er mag niet gelopen worden over het doek dat over de zandbak gespannen is
* voor en na school/speelkwartier lopen wij rustig naar binnen/buiten!
* wij springen/vegen onze schoenen schoon op weg naar binnen én binnen op de mat.
* op de trap lopen wij rustig, zoveel mogelijk aan de rechterkant(of aan de kant waar een
trapleuning is) en we springen niet
* een ruzie los je op met woorden (niet door te slaan of te schoppen); als je het niet
met woorden zelf kunt oplossen, ga je naar de meester of juf die buiten loopt
*afval in de vuilnisbakken

