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Iedere dag zijn we samen op avontuur in onze school.
We ontdekken, lachen, spelen, leren, knuffelen, delen,
waarderen, genieten, bewegen, vertellen, werken, bidden,
…
Iedere dag samen, nooit alleen …

Beste jongens en meisjes
We zijn heel wat uurtjes per dag op school. Op school zijn we met heel wat kinderen samen. Wanneer we
het op onze school gezellig willen maken, moeten we rekening houden met elkaar. Daarom zijn er een
aantal afspraken die iedereen moet opvolgen. Pas dan is het fijn in onze school!
Hieronder vind je onze afspraken:
Lees deze heel goed en probeer deze leefregels altijd toe te passen.
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Op tijd aan de schoolpoort

Ik ben elke dag op tijd op school. Om 8.35 uur gaat de bel en ga ik in de rij staan.
Wanneer ik goed op tijd ben, mis ik niets van het onthaal in de klas en stoor ik de dagopening niet.
Voor de bel gaat, speel ik op de speelplaats of (tot 8.15 uur) ga ik naar de opvang. Ik mag in geen geval
alleen wachten aan de gele poort tot 8.15 uur.
Afscheid nemen vind ik soms nog moeilijk. Daarom vraag ik papa en mama om kort afscheid te nemen en
niet op de speelplaats te blijven staan, dan kan ik veel makkelijker en sneller stoppen met huilen.
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Terug naar huis

Na schooltijd wachten mama, papa, oma, opa, … aan de gele poort tot een juf of meester na het
belsignaal de poort open doet. Op woensdag is dat aan de bruine poort (aan de sanitaire container).
Wanneer ik word afgehaald, blijf ik bij mama of papa en speel ik niet meer op de speeltuigen of in de
zandbak. Als ik nog naar het toilet moet, gaat mama of papa mee naar de toiletten.
Ik mag alleen naar huis wanneer ik een schriftelijke toestemming heb van mijn ouders. Ik krijg dan een
pasje dat ik toon aan de meester of de juf aan de poort. Wanneer ik alleen naar huis ga, blijf ik onderweg
niet treuzelen en kom ik niet terug naar de speelplaats.
Als ik nog een kleuter ben, mag ik niet alleen naar huis.
Wanneer ik niet alleen naar huis ga en niet direct wordt opgehaald, ga ik naar de opvang op de
speelplaats.
Ik verlaat de school nooit zonder toelating!
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Eten in de eetzaal

Ik eet ’s middags mijn boterhammen in de kleine of de grote eetzaal. Ik ga naar het toilet voor ik naar de
eetzaal ga. Ik kom rustig binnen in de eetzaal, neem mijn brooddoos en mijn drinkbus en ga naar mijn
vaste plaats. Ik begin in stilte te eten. Pas als de juf of meester het teken geeft om stilletjes te praten, mag
ik praten.
Ik eet netjes en met mijn mond toe. Mijn boterhammen zitten in een herbruikbare brooddoos met mijn
naam erop. De boterhammen in mijn brooddoos zijn niet extra verpakt in papier. In mijn drinkbus zit
water. Ook op mijn drinkbus staat mijn naam.
Na het eten, ga ik rustig naar buiten. Ik leg mijn brooddoos en mijn drinkbus in de brooddozenbak en
drinkbussenbak van mijn klas. De verantwoordelijken van de bakken brengen de bakken naar de
afgesproken plaats.
Ik kan ook thuis gaan eten ’s middags. Ik word dan na het belsignaal van 12.15 uur aan de gele poort
afgehaald of ik ga, met schriftelijke toestemming, alleen naar huis.
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Gezond en (milieu)bewust smullen

Ik breng een gezonde versnapering (liefst fruit) mee, geen snoep, kauwgom, frisdrank of chips. Op donderdag
eet ik van het schoolfruit.
Ik breng koeken mee in een koekendoosje met mijn naam op. Ik let erop dat ik geen koeken in een papiertje
meebreng. Al deze papiertjes vergroten de afvalberg en zijn niet goed voor het milieu.
Wanneer ik nog een jonge kleuter ben, maakt mama of papa mijn fruit vooraf klaar om op te eten. Een banaan
kan ik zo al eten.
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Gemakkelijke kledij

Ik kom naar school in gemakkelijke kledij. Dat is veel makkelijker om te spelen.
Wanneer ik goed speel, maak ik mij nogal eens vuil. Mijn mama, papa en ik houden daar rekening mee
wanneer we ’s morgens mijn kleren kiezen.
Ik kom altijd netjes naar school: netjes gewassen, haren gekamd en degelijke schoenen. Ik kom nooit naar
school in strandkledij.
Wanneer ik nog een kleuter ben, draag ik geen gympakje tijdens de turnles. Gemakkelijke kledij vind ik
dan wel handig. Als ik bij juf Freya of juf Marga in de klas zit, breng ik in het begin van het schooljaar
pantoffeltjes mee. Deze pantoffeltjes blijven het ganse schooljaar op school.
Wanneer ik al in de lagere school zit, turn ik in het gympak van de school. Als ik in het 1ste, 2de of 3de
leerjaar zit, draag ik 'witte turnpantoffels' (met T) tijdens de gymles. Deze zijn gemakkelijk aan en uit
te doen. Ik mag ook sportschoenen met klittenband (velcro) dragen. Deze geven meer steun. Deze
schoenen moeten wel een kleurvaste zool hebben en mogen alleen gebruikt worden voor binnen. Ze
moeten netjes blijven. Als ik in het 4de, 5de of 6de leerjaar zit, draag ik best sportschoenen, bij
voorkeur met klittenband (velcro). Deze schoenen moeten ook een kleurvaste zool hebben, mogen
alleen gebruikt worden voor binnen en moeten netjes blijven.
Wanneer ik ga zwemmen, trek ik makkelijke kledij aan.
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Tijdens de seizoenen

Bij felle zon mag ik een ‘zonnehoedje’ of petje dragen. Mijn bloesjes zijn niet té open en ik laat mama of
papa mij ’s morgens met zonnecrème insmeren. ’s Middags smeren de leerkrachten de kleuters nog eens
in.
Wanneer ik al in de lagere school zit, smeer ik me zelf in. Ik breng dan zelf zonnecrème mee.
Wanneer het koud of nat weer is, draag ik zeker een jas. Bij twijfelachtig weer, neem ik toch een jasje
mee. Bij regenweer draag ik gesloten schoenen of laarzen.
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Verloren voorwerpen

Op al mijn mutsen, sjaals, jassen, handschoenen, truien, sweaters, …. staat mijn naam. Zo vind ik mijn
spulletjes zeker terug. Misschien heb ik wel een trui van een neefje of nichtje of van een buurjongen of
buurmeisje. Hier zetten mama en papa mijn naam ook in, anders vinden we het maar moeilijk terug.
Wanneer ik iets verloren ben, kijk ik tussen de verloren voorwerpen aan de kapstok in de kleutereetzaal
of de blauwe kapstok aan de gymzaal. Deze kapstok wordt regelmatig buiten gezet, zodat ik er zeker aan
denk om er eens een kijkje te nemen. Mama en papa mogen gerust mee komen kijken op de kapstokken.
Spulletjes die lange tijd blijven hangen, schenken de juffen en meesters bij het begin van de vakantie aan
een goed doel.
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Snottebellen of traantjes

Ik breng 1 doos papieren zakdoeken mee naar de klas. Ik gebruik geen stoffen zakdoeken omdat ze
gemakkelijk verloren gaan en onhygiënisch zijn. Wanneer we in de klas geen zakdoeken meer hebben,
geven de juffen en meesters een seintje en brengen we allemaal weer een nieuwe doos mee.
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Ziek

Wanneer ik ziek ben, kom ik niet naar school. Mama of papa kunnen de juf of meester verwittigen op het
nummer
016 22 75 79.
Wanneer ik overdag ziek word op school, belt de juf of meester naar mama of papa. Ik word dan
afgehaald, want thuis genees ik veel beter.
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Als mama en papa op visite komen bij de juf

Mama en papa worden soms op een oudercontact uitgenodigd. Ik blijf dan thuis. Ik mag dan zeker niet
zonder toezicht spelen op de speelplaats. Ik kan dan wel in de naschoolse opvang blijven.
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Zien en gezien worden!

In de herfst en de winter draag ik best mijn fluo-hesje van De Kraal om van en naar school te gaan.
Wanneer ik mijn fluo-hesje ’s avonds aandoe om naar huis te gaan, vergeet ik het zeker niet terug mee te
nemen. Ik heb het immers nodig om op uitstap te gaan.
Wanneer ik met de fiets naar school kom, draag ik best ook een fietshelm. Wanneer we met de fiets op
uitstap gaan, draag ik altijd een fietshelm en rijd ik op een veilige fiets.
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’t Is feest!

Wanneer ik jarig ben, word ik in de klas gevierd bij een gezellig onderonsje. Ik mag dan een koek, cake of
eenvoudige taart meebrengen. Individuele cadeautjes mag ik zeker niet meebrengen.
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes breng ik niet mee naar school om daar uit te delen.
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Ik denk ook aan deze afspraken

Toilet
Ik blijf tijdens de speelplaats niet rondhangen aan de toiletten.
Ik laat het toilet netjes achter, spoel door en gooi de papiertjes in de afvalemmer. Ik verspil geen
toiletpapier en was mijn handen na het toiletbezoek. Wanneer ik het laatste toiletpapier gebruikt heb,
verwittig ik de juf.
Speelplaats
Ik sorteer mijn afval op de speelplaats in de geschikte vuilnisbakken.
Ik speel sportief en houd mij aan de speelplaatsschema’s (voetbal, speelkoffers). Ik draag zorg voor het
materiaal uit de speelkoffers en ruim op waar ik mee speelde.
Ik doe geen ‘muurtje-sjot’ en speel niet met harde ballen. Wanneer het nat is, laat ik de ballen binnen.
Ik zit niet bovenop de picknicktafels en draai de picknicktafels niet op hun kant als muurtje.
Wanneer het belt, ga ik naar de rij.
Op de groene speelplaats houd ik mij aan de groene-speelplaats-afspraken.

Algemeen
Ik heb altijd het nodige schoolgerei mee, ook voor het zwemmen en turnen.
Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb.
Wanneer ik een probleem heb, probeer ik het eerst zelf op te lossen. Wanneer dat niet lukt, ga ik naar de
juf of meester.
Ik zet anderen niet aan om iets fout te doen.
Ik verontschuldig me spontaan als ik onbeleefd was of iemand pijn deed.
Ik probeer altijd en tegen iedereen vriendelijk, beleefd en behulpzaam te zijn.
Ik draag zorg voor alles om me heen: de planten, de tuintjes, de meubelen, … Wanneer ik per ongeluk toch
iets van een andere leerling of de school stuk maak, vergoed ik dat.
Computerspelletjes en elektronisch speelgoed horen niet thuis op school. Wanneer ik alleen naar school
kom of naar huis ga, mag er een gsm in mijn boekentas zitten. Deze moet uitgeschakeld zijn, moet in de
boekentas blijven en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

Wanneer we ons allemaal houden aan deze afspraken, kunnen we leven in een fijne school.
Want dat is wat we allemaal willen: EEN FIJNE SCHOOL!

