Afspraken speelplaats
's Morgens mogen de kinderen met de bal spelen tot 8u15, daarna moet de
bal weg. Tijdens de dag kan met de bal gespeeld worden van 12u05 tot
12u30. 's Avonds mag niet met de bal gespeeld worden. Wanneer het
regent spelen we ook niet met de bal. Wanneer de kinderen 's avonds door
de IBO op school opgevangen worden, vb. bij voetbal of atletiek spelen ze
met de bal van de IBO.
Per klas wordt er een zachte bal voorzien. Zachte ballen mogen van thuis
meegebracht worden. Dus geen tennisballen, springballen, harde ballen,...

Er is op dit moment geen vaste plaats op de speelplaats om de
boekentassen te plaatsen, maar wij vragen de kinderen om de boekentassen
mooi tegen de muur onder het afdak te plaatsen indien ze deze niet
bijhouden.

Wanneer het te warm is om de jas aan te houden, hangen we de jas aan de
kapstok. Het is ook heel handig dat de naam van het kind in de jas, sjaal of
mutsen geschreven wordt. Elke week vinden wij heel wat spullen terug bij
de verloren voorwerpen. We gooien geen jassen op de grond of op de bank.

Water mag meegebracht worden in een drinkfles. Andere dranken zijn niet
toegelaten. Elke leerling krijgt op school de kans om water te drinken
indien hij/zij dorst heeft.

Chocolade, chips, kauwgom,... zijn op school niet toegelaten. Ook niet
tijdens de opvang van de IBO op school. Op woensdag krijgen de
leerlingen fruit op school. Op vrijdag wordt gevraagd om fruit mee te
brengen van thuis. Gebruik hiervoor een tussendoosje.

Wij vinden het heel fijn wanneer de kinderen met de fiets, step of
rolschaatsen naar school komen. Bij aankomst op school wordt gevraagd
om deze direct in de fietsenstalling te plaatsen en niet mee te nemen naar
de klas en niet te gebruiken op de speelplaats.

Het is belangrijk dat de kinderen bij het toiletbezoek wc-papier gebruiken
en nadien hun handen wassen. Lege rolletjes wc-papier horen thuis in de
vuilbak en niet in het toilet.

Bij het belsignaal gaan we rustig in de rij staan. Bij het tweede belsignaal
is het stil. Ook in de gang blijft het stil.
De leerlingen die meegaan met de avondrijen, gaan na schooltijd direct in
de rij staan. Rij Simonis gaat tot aan de overkant van de Leopold II – laan.
Rij Jubel gaat tot de overkant van de Jubelfeestlaan + kruispunt met
Picardstraat wordt overgestoken.
Kleuters mogen niet alleen mee met de avondrijen. Ze mogen enkel mee
onder begeleiding van broer of zus, wanneer deze in de tweede graad
zitten.

Afval hoort thuis in de vuilbak en niet op de grond. Vergeet niet te
sorteren! Op school zijn er ook compostemmers aanwezig voor de
fruitresten. We vinden het belangrijk om op onze school zo weinig
mogelijk afval te maken. Gebruik voor je tussendoortjes dus zeker je
tussendoosje.

Gsm, Ipod,... mag niet tijdens de schooluren.

