Pleinwacht regels

In de middagpauze (van 12.15 tot 12.45 uur) hebben
ouders pleinwacht.
Ze zijn iets eerder aanwezig: vanaf 12.10 uur.

Om 12.43 uur gaat de bel en gaan de kinderen naar binnen.
kleuterplein:

•

Bij de kleuters begint een van de ouders binnen om daar te helpen
bij het jassen aantrekken / wc bezoek.
(Zo kan de leerkracht ook echt om 12.15 uur pauze houden.)

•
•
•
•
•
•

Bij nat weer spelen we alleen op de tegels (het rode vel hangt voor
het raam)
Karren en ander speelgoed met wielen mogen alleenop de tegels.
Kinderen mogen niet in de schuur.
Je mag naar de wc, ben je klaar dan kom je weer buiten.
Samen spelen, samen delen.
We blijven op het plein en op het grasveld naast de school. (dus het
hek mag dicht)

‘grote’ plein:
•
•

•

•

•

We luisteren en hebben respect voor de ouders/leerkrachten
die op het plein lopen.
Als de leerlingen eenmaal buiten zijn, mogen ze niet (zomaar) weer
naar binnen. Ze vragen daarvoor toestemming aan pleinwacht.
(Toiletbezoek: direct na het eten/ voordat ze naar buiten gaan.)
De groepen 5 t/m 8 hebben een voetbaldag en voetballen op het
voetbalplein.
groep 8 maandag en vrijdag
groep 7 dinsdag
groep 6 woensdag
groep 5 donderdag
Met ballen e.d. mag gespeeld worden op het grasveldje achter de
greppel.
Groep 4 mag voetballen bij de schuur.
Wanneer het regent mogen de kinderen in de klassen spelen, dus
niet op de gang. Er kan een spel uit de spellenkast gehaald worden
of de kinderen kunnen tekenen of lezen. De kinderen mogen niet op
de computer.
In/bij de greppel mogen de kinderen spelen bij
REDELIJK/GOED/DROOG weer, naar eigen inzicht pleinwacht.

•
•

Het grasveld naast de school is speelterrein voor de kleuters! Niet
voor de oudere kinderen.
Het plein is groot en daardoor soms wat onoverzichtelijk. Loop
daarom steeds rond en zorg dat je alle speelplekken in de gaten
hebt. Vooral bij de greppel en het hek.

Aandachtspunten:
•
•

•
•

De kinderen weten heel goed wat wel/niet mag. Toch roepen ze soms al snel
dat iets van een andere pleinwacht WEL mag. ;)
Laten we ons met z’n allen aan bovenstaande punten houden. Consequent
zijn. Dat is voor de kinderen DUIDELIJK. En als pleinwachten maken we het
zo voor elkaar makkelijker om de ‘regels’ te handhaven.
Als er bijzonderheden waren op het plein geef dit dan door aan de
desbetreffende leerkracht.
Als leerlingen niet luisteren of brutaal zijn mogen ze naar binnen
gestuurd worden. Ze moeten zich dan melden bij de eigen leerkracht.

