SPEELPLAATSREGELS
Gang en klaslokalen

Als ik tijdens de speeltijd in de klas of in de gang moet zijn, dan krijg ik op voorhand
een afwerkkaartje van de juf/meester. Dit toon ik dan aan de juf/meester op de
speelplaats en aan de toiletbewakers.

Toiletbezoek

Ik ga aan de juf/meester op de speelplaats een toiletkaartje vragen en toon dit aan de
toiletbewakers.

Het weer

Ik mag mijn jas afdoen als het buiten 15°C en warmer is.

REGEN?
Wat mag WEL?
Ik schuil onder
het afdak.

en / of

MODDER?

Wat bij lichte regen?

Wat mag NIET?

Ik mag met een jas
spelen op de stenen.

Ik speel niet in
het bos

Ik mag met laarzen
spelen op de stenen.

Ik speel niet met
de wieltjes
Ik mag niet
voetballen.

Wieltjes

Ik MAG steppen, skateboarden, … maar ik MOET een helm dragen.

Ik ruim steeds alles op. Als de bel gaat, moet al het materiaal terug wegzitten.

Enkel de kleuters mogen op de fietsjes rijden.

SPEELPLAATSREGELS
Speeltuigen

Enkel de kleuters mogen op de draaimolen. Grote kinderen mogen niet aan de molen
draaien. Ik speel niet te wild.

Enkel de kleuters en leerlingen van het 1e en 2e leerjaar mogen op de andere
speeltuien.

Klimparcours rechts: Enkel de kleuters en
leerlingen van het 1e en 2e leerjaar.

Klimparcours links: Enkel de leerlingen
van het 3e tot en met het 6e leerjaar.

Voetbal

Enkel de leerlingen van het 1e tot en met het 6e leerjaar mogen voetballen op het
grasveld, NIET tussen de gebouwen en NIET bij regenweer/modder.
VOOR 8:30

fruitspeeltijd

middagpauze

koekspeeltijd

tussen 15:30 – 16:00

Op dinsdag mogen enkel de kleuters tijdens de fruitspeeltijd op het grasveld
voetballen.

Bos

Ik speel rustig in het bos en ik blijf voor de poel en voor de heuvel.

Ik mag takken gebruiken om
een kamp te bouwen.

Ik klim niet in de bomen.

Ik kraak geen takken van
de bomen af.

