Pleinregels/afspraken voorstel 8 oktober 2018

● De leerlingen komen meteen op het plein als ze de fiets hebben weggezet.
● Wanneer de pleinwacht om 8.15 uur op het plein komt, niet meer voetballen. Het
is dan te druk met ouders, kinderen. Dus de bal ‘met de hand spelen’ mag wel.
● Tijdens de pauze pas naar binnen ná overleg met de pleinwacht.
(niet om speelgoed / jas op te halen/weg te brengen, alleen toiletgebruik is
toegestaan )
● Bal ophalen die buiten het plein is: eerst overleggen met de pleinwacht.
We lopen via het hek van het plein af
● Er mag volgens rooster gevoetbald worden op het voetbalveld. Er mag
overgetrapt worden bij het basketbalveld. Niet bij de schuur.
● Bij het spel ‘Buskruit’ kan er wel een keer getrapt worden tegen de bal.
● Bij de schommels niet gooien met de bal. (Bal wordt vaak als soort spel naar de
schommelende kinderen gegooid en vervolgens weggeschopt, of op de
schommelende kinderen gegooid zonder dat ze het doorhebben. Kortom, niet
fijn).
● Op de banken mag je staan, op de (pingpong)tafels niet.
● Er zijn 2 plekken waar je kunt wachten met je gymrij. Plek 1 is op de stoep naast
de heg aan de Rotsduif. Plek 2 is bij het schuurtje van de kleuters.
● Het schuurtje. De kinderen mogen zich verstoppen links van het schuurtje. Ze
mogen niet achter het schuurtje komen en ook niet voorbij het fietsenrek. Met
een blauwe lijn wordt de grens aangegeven.
● De blauwe lijn als scheiding van het ‘grote’ plein met het ‘kleuter’plein wordt
opnieuw aangebracht op 3 meter uit de hoek.
Er mag niet met de bal tegen de muur van groep ½ gegooid worden.
Het autoklimrek is bedoeld voor de bovenbouw. De afspraak bij groep ¾ is dat
de leerlingen eraf gaan als de bovenbouw erop wil.
De pleinwacht van de bovenbouw staat ook hier te observeren.
● De leerlingen mogen ook spelen in de tuin ( ze mogen niet aan de struiken
zitten/ met takken slepen.
● Graag tijdig buiten zijn. (Dus vóór of ná de pauze eventueel koffie halen)
● Pleinwachten dragen een hesje
● Fluitsignaal aan het eind van de pauze moet hoorbaar zijn in de lerarenkamer,
de leerkracht kan dan tijdig naar beneden.

