Een dag op basisschool broeders Driegaaien
Aankomen op school en verlaten van de school









Ik draag zorg voor mijn schooltas en plaats ze netjes onder het afdak op de
voorziene plaats.
Wanneer de bel gaat, stop ik mijn spel en ga ik rustig naar de klasrij.
Bij het tweede belsignaal maak ik het volledig stil.
Als ik tijdens de middagpauze naar huis ga, kan ik pas om 13 uur weer op school
terecht (De schoolpoort is gesloten na het belteken ’s middags tot 13 uur.)
Kinderen die sporten bij ‘Jeroen’ blijven op school eten!
Na schooltijd (’s middags en ’s namiddags) verzamel ik met de klas op de
speelplaats. Ik wacht op een teken van mijn leerkracht om bij mama of papa te
gaan of naar de rij (fietsenrij, straatrij) te stappen.
Alleen volwassenen kunnen de kleuters afhalen aan de klas. Broer of zus van de
lagere school wacht op de speelplaats.

Speciaal voor mama’s en papa’s !!!




Ouders, grootouders, … worden enkel op de speelplaats toegelaten bij het afhalen
van onze kinderen ( achter witte lijn) of als ze de directeur of een leerkracht
wensen te spreken.
Ouders, grootouders … houden de kinderen bij zich wanneer ze nog moeten
wachten op broertje(s), zusje(s).

De speeltijden











Schillen van fruit, … gooi ik in de vuilbak. Ik hou het liever gezond. Dus : geen snoep
of chocolade in mijn mond ! Koekjes breng ik mee in een koekendoosje zonder
verpakking.
Bij regenweer blijf ik onder het afdak (Als vijfde- of zesdeklasser speel ik dan
onder het kleine afdak !). Ik kies dan voor een gezellige babbel of een rustig spel.
Wanneer ik niet onder het afdak hoef te spelen, mag ik in de middenzone komen.
Ik kan kiezen om te spelen met speelgoed uit de speelgoedkoffer van de klas.
Daarom breng ik geen speelgoed mee van thuis. Enkel op woensdag mag ik zelf
eenvoudig speelgoed meebrengen om samen met anderen te spelen. Geen speelgoed
op (herlaadbare) batterijen.
Tijdens de speeltijd ga ik naar toilet, zo hoef ik later de les niet te storen.
Bij ieder toiletbezoek spoel ik door en was ik mijn handen. Ik draai de kraan dicht
en gooi de papieren handdoekjes in de vuilnisbak. Zo ben ik hygiënisch en help ik
mee de toiletten netjes te houden. Ik maak geen proppen.
Als ik de speelplaats wil verlaten, vraag ik steeds toestemming aan de leerkracht
met toezicht

De middagpauze op school







Net voor we de refter binnengaan, komen we in de klasrij staan. We hebben onze
brooddoos (en eigen drank) reeds in de hand.
Ik kom rustig binnen en hang mijn jas aan de kapstok. Muts, pet, sjaal, … stop ik in
de mouw van mijn jas.
Ik toon mijn kaartje of bonnetje en neem mijn drank. Daarna ga ik bij mijn
klasgenoten zitten en begin rustig te eten.
Ik zorg voor een gezonde hap. Frisdrank, snoepjes, chocolade, … laat ik thuis
Een gezellige babbel kan wel. Bij te veel lawaai klinkt een belsignaal en wordt het
volledig stil.
Ik blijf zitten tot de leerkracht een teken geeft om naar buiten te gaan.

Afspraken om orde en netheid op school te bewaren
 Ik draag steeds nette en deftige kledij. Opvallende dingen zoals: lange oorbellen,
hoge hakken, valse nagels en schmink horen niet thuis op onze school. Zorg dragen
voor onze kledij hoort erbij. Ik draag geen strandkledij , slippers , …
 Ik gedraag me op elk moment als een beleefde leerling tegenover medeleerlingen
leerkrachten , ondersteunend personeel en toezichters ook als ik het even moeilijk
heb.
 Met de klasrij naar boven of beneden gaan, gebeurt ordelijk en in stilte.
 Ik zorg ervoor dat ik na de speeltijd alles wat van mij is (jas, koekendoosje,…) maar
ook het speelgoed uit de spelenkoffer weer meeneem naar de klas.
 Als ik ga sporten bij Jeroen zorg ik ervoor dat mijn turnkledij in de juiste bak ligt.
 Als ik niet mag zwemmen, word ik opgevangen in het 5de of 6de leerjaar.
Feesten op school



Als ik jarig ben en ik wil iets meebrengen naar de klas houd ik het ook gezond (een
stukje fruit, een stukje cake, fruitsap, een koek zonder chocolade, …).
Ik breng geen cadeautjes mee naar school.

Zo maak ik van elke dag een leuke dag op school
Ik ben bereid om me aan deze afspraken te houden. Ook mijn ouders tekenen deze
afspraken. Zo weten zij ook waar ik me aan moet houden.
Leerling

ouder

________________________

___________________

°Met dank aan illustrator Pollet

