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ONTHAAL
Voor kinderen die naar school gaan in De Kraal Centrum is er een korte
opvang in de school zelf vanaf 7.30 uur en tot 17.30 uur.
Pas vanaf 8 uur is er toezicht op de speelplaats.
 Voor 8 uur ga je onmiddellijk naar de opvangdienst!
Zijn kinderen wel vroeger in de omgeving van de school, dan dragen de
ouders de volle verantwoordelijkheid voor wat hun kinderen doen of wordt
aangedaan.

’S AVONDS TERUG NAAR HUIS …












Je mag alleen naar huis gaan als je een schriftelijke toelating
van een ouder hebt (groen of geel kaartje). Je vertrekt altijd
met de rij.
Als je niet onmiddellijk naar huis gaat, speel je op “het rode
veld” en bij regenweer onder de grote luifel. Je speelt
zeker niet achter de kleine luifels.
Kinderen voor de opvangdienst Hib-Hop maken een rij onder
de grote luifel.
Als je met een rij naar huis gaat, ga je onmiddellijk in de
juiste rij klaar staan.
Iets vergeten? Denk eraan: na de lessen kan je niet
terug naar school om het te halen!
Word jij afgehaald? Dan wacht je op de speelplaats achter de
lijn op je ouders. Zij komen je op de speelplaats afhalen. Zij
wachten achter de lijn naast de kleine luifels.
Op het eindpunt van de begeleide rij ga je recht naar huis,
ook als je met de fiets bent!

KOM JIJ MET DE FIETS?







Wees dan voorzichtig!
Draag best een fietshelm.
Draag altijd je fluohesje van De Kraal!
Je zet je fiets netjes in de rekken van de fietsenstalling en
niet voor de deur.
Je haalt je fiets na het belsignaal en gaat op de speelplaats
steeds te voet, met je fiets aan de hand!
Je gaat altijd met de fietsenrij mee. In de fietsenrij staan
we altijd per 2.

FLUOHESJES
° Iedere leerling krijgt een fluohesje van de school.
° We dragen het altijd als we te voet of met de fiets naar
school komen en naar huis gaan.
° We dragen het ook wanneer we op klasuitstap gaan.

OP DE SPEELPLAATS
Waar spelen?
 Wij spelen
 Tijdens de

altijd binnen de witte lijnen op de speelplaats.
speeltijden kan je niet naar de klas of de gang om iets
te gaan halen of weg te brengen. Alleen als je een ballenkaart
hebt kan je naar de klas om de klasbal te gaan halen.
 Als iedereen onder de luifels speelt (bijv. bij regen) worden er
daar geen drukke spelletjes gespeeld.

Waarmee spelen?
 Er

zijn heel wat leuke speel- en beweeghoekjes op onze
speelplaats. Heb je alle klim-, beweeg- en spelideeën als eens
geprobeerd?
 Aan de deur van het ziekenlokaal wordt regelmatig de uitleg
van nieuwe spelletjes gehangen. Ga zeker eens een kijkje
nemen!
 Je kan ook met het speelgoed uit de speelgoedkoffers spelen.
Draag zorg voor het materiaal dat er in zit en berg het na de
speeltijd weer netjes op.
 Op dinsdag en vrijdag is er muziek op de speelplaats.
 Een MP3-speler, een I-Pod of ander elektronisch (speel)materiaal
breng je niet mee naar school.
 Een gsm mag enkel op eigen verantwoordelijkheid meegebracht
worden met schriftelijke toestemming van de ouders. Je gsm
staat tijdens de schooluren uit en blijft in de schooltas!

Voetbal
 We spelen alleen met de
 Met de gele ballen mag

zachte ballen van de klas.
je voetballen, met de rode kan je
andere spelletjes spelen. De basketballen dienen alleen voor
basket, niet voor voetbal of spelletjes tegen de muur (icetea,…).
 Als de speelplaats nat is, wordt er niet met de bal gespeeld.
 Voetballen doen we alleen op de twee voetbalveldjes.
 In de namiddagspeeltijden wordt er niet gevoetbald.

Zandbak
 In de zandbak spelen we rustig. We
 We houden het zand in de zandbak.

dan de rand bouwen.

gooien niet met zand.
Geen zand op of tot hoger

 We eten niet in of aan de zandbak.
 Lege koekdoosjes of brooddozen mogen

niet worden gebruikt in

de zandbak.
dat naast de zandbak valt mag er niet terug in worden
geschept.
 Het zeil houdt onze zandbak proper. We lopen niet over het zeil
en gaan er niet op zitten/liggen.
 Zand

Rustig hoekje
 Wil

je het wat rustiger aan doen of even met rust gelaten worden?
Dat kan op de bankjes aan de gebogen muur (bij droog weer) of
onder de luifel ernaast (als het nat is).
Daar wordt niet gespeeld met ballen, springtouwen, knikkers…,
we willen immers dat het er rustig is.

Einde speeltijd
 Bij

het eerste belsignaal (3x kort) stoppen we rustig met
spelen. We gaan nog niet naar binnen.
 Bij het tweede belsignaal (1x lang) gaan we rustig naar onze
klas.

MAG JIJ NIET BUITEN SPELEN?
 Jouw ouders weten (wellicht van de huisarts) dat het echt nodig is
om enkele dagen binnen te blijven. Breng dan een briefje van je
ouders mee om je juf of meester te verwittigen.
 In het ziekenlokaaltje onder de grote luifel kan je rustig lezen en
zet je achteraf alles ordelijk terug.

OOK GOED OM WETEN …








Kauwgom en snoep mogen niet op school.
Koekjes of een andere versnapering breng je best mee in een
doosje. Zorg zeker dat je naam op het doosje staat.
Heb je toch een versnapering met een papiertje mee? Dan
gooi je dat in de vuilnisbak van de klas voor je gaat
spelen.
Op de speelplaats vind je verschillende vuilniskorven: fruiten groenteafval gooi je in de groene gft-bak.
Wanneer je ’s morgens aankomt op school zet je je schooltas
op de plaats die afgesproken werd met je juf of meester. Je
zet ze niet voor de deuren. De ingangen moeten immers vrij
blijven.
Verloren voorwerpen kan je terugvinden in het ziekenlokaal.
Alles wordt ook regelmatig uitgestald op de speelplaats.

Handtekening van de leerling en een ouder

Samen maken we er een super-fijn schooljaar van !
juf Lieve, juf Francine, juf Greet, juf Anne, juf Tiny, juf Annelies, juf
Annelies, juf Chris, juf Diane, juf Jolien, juf Anne, juf Gerda, juf Anne, juf
Anneliese, juf Nadia, juf Magda, juf Laura, juf Melissa, juf Heidi, meester
Steven, juf Mieke, meester Rudy, juf Mieke, juf Katrien, juf Greet

