Een dag op de Broederschool
08.00 uur

De schoolpoort gaat open. Als ik met de fiets kom, stal ik die netjes in het fietsenrek.

08.20 uur

Ik ben op school vóór het belsignaal van 8.20 uur.
Wie mij naar school brengt, wacht achter de gele lijn.
Ik zet mijn boekentas netjes aan de klimmuur. We klimmen tijdens deze speeltijd niet op de
klimmuur. Dit om de boekentassen niet te beschadigen.
Wanneer de bel gaat, stop ik mijn spel en ga ik rustig naar de klasrij. Bij het fluitsignaal ben ik
stil. Deze afspraak geldt voor elke speeltijd.
Met de klasrij naar boven of naar beneden gaan doe ik ordelijk en in stilte.
Als ik een GSM bij heb, staat die stil/uit en zit die in mijn boekentas.

09.40 uur

Ik breng mijn koeken en/of fruit mee in een herbruikbaar doosje. We proberen afval zoveel
mogelijk te beperken en gooien alles in de juiste vuilnisbak.
Ik eet gezond en snoep dus niet.
Ik voetbal enkel op het voetbalplein. Bij regenweer hangt de paraplu uit: dit is het teken dat ik
onder het afdak moet spelen. Voetballen kan dan niet. Mijn bal blijft in de klas of ik leg hem in de
ballenmand in de traphal. Ik stoor het spel van anderen niet.
Ik ga tijdens de speeltijd naar het toilet zodat ik later de les niet moet storen. Bij ieder toiletbezoek
spoel ik door en was ik mijn handen. Ik speel enkel op de speelplaats en niet in het toilet.
Na elke speeltijd ruimt de klas van dienst de speelplaats op.
Deze afspraken gelden voor alle speeltijden.

11.35 uur

In de eetzaal heb ik een vaste plaats. Ik geef mijn drankbonnetje af, laat mijn soepkaartje zien of
ik neem eigen drank mee. Ik eet rustig en stil mijn boterhammen op. Ik zorg voor een gezonde
lunch zonder frisdrank of snoep. Ik blijf zitten tot de leerkracht een teken geeft om naar buiten te
gaan. Mijn brooddoos en drankflesje leg ik in de juiste klasbox of mand.
Aandachtspunten: Mijn jas en turnzak hang ik aan de juiste kapstok.
Ik mag de speelplaats niet verlaten.
Op het grasveld eet en drink ik niet.

13.00 uur

Als ik over de middag naar huis ga eten, kom ik pas terug na 13.00 uur.

13.10 uur

Als het belt, zorg ik er voor dat er niets aan de kapstok blijft hangen.

14.30 uur

Leerlingen van 1,2 en 3 mogen op het speeltuig spelen. Ik gedraag me op elk moment als een
beleefde leerling, ook als ik het even moeilijk heb. Ik vecht niet … ook niet om te spelen!
Wanneer ik een opdracht van een leerkracht krijg, voer ik deze uit.
Na schooltijd verzamelen wij met de klasrij op de stippen op de speelplaats. Mijn leerkracht zegt
me wanneer ik naar mama/papa, de straatrij, de fietsenrij of de opvang mag gaan.

15.40 uur

Algemene schoolafspraken
Kledij

Ik draag nette en verzorgde kledij als ik naar school kom. Opvallende zaken zoals lange
oorbellen, hoge hakken, slippers, valse nagels en make up horen niet thuis op onze school. Ik pas
mijn kledij aan het weer aan maar draag geen strandkledij op school.

Eten/drinken

Kauwgom en snoep horen niet thuis op school! Drinken breng ik liefst mee in een opvulbare
drinkfles. Ik gebruik een koekendoosje en voorzie al mijn materiaal van naam. Zo gaat er niets
verloren.
Als ik jarig ben en wil trakteren, houd ik het gezond. Ik kies in samenspraak met mijn juf/meester
voor een stuk fruit, cake of een gezonde snack.

Zwemmen

Als ik niet mag zwemmen, breng ik een doktersbewijs mee of een nota van mijn ouders in
mijn agenda. Ik word dan opgevangen in een andere klas. Mijn leerkracht geeft mij een taak mee.
Zo maak ik van elke dag een leuke dag op onze school !

Ik ben bereid om me aan deze afspraken te houden. Ook mijn ouders ondertekenen deze afspraken. Zo weten zij
ook waar ik me aan moet houden.

Leerling

Mama

________________

__________________

Papa

_________________

