Een dag op de broederschool…
08.00 uur

08.20 uur

09.40 uur

11.40 uur

Ik draag nette en verzorgde kledij. Opvallende dingen
zoals: lange oorbellen, hoge hakken, valse nagels en
schmink horen niet thuis op onze school. Ik houd rekening
met het weer maar draag geen strandkleding op school.
Kauwgom en snoep horen niet thuis op school!
Ik ben op school voor het belsignaal
Wie mij brengt, wacht achter de gele lijn.
Ik zet mijn schooltas netjes onder het afdak op de voorziene
plaats. Als ik een gsm bij heb dan staat die af en zit die in
mijn boekentas.
Wanneer de bel gaat, stop ik mijn spel en ga rustig naar de
klasrij. Bij het fluitsignaal ben ik stil.
Met de klasrij naar boven of naar beneden gebeurt ordelijk
en in stilte.
Papiertjes van koeken, schillen van fruit… gooi ik in de
vuilbak. Ik eet gezond dus geen snoep in mijn mond.
Op het grasveld mag ik niets eten of drinken.
Bij regenweer blijven de ballen in de klas en speel ik onder
het afdak. Ik voetbal enkel op het voetbalplein.
Ik stoor het spel van een ander niet.
Tijdens de speeltijd ga ik naar het toilet, dan moet ik later
de les niet storen.
Bij ieder toiletbezoek spoel ik door en was ik mijn handen.
Ik speel enkel op de speelplaats en niet in het toilet.
In de eetzaal heb ik een vaste plaats. Ik geef eventueel mijn
bonnetje af en neem mijn drank.
Ik ga rustig zitten en eet stil mijn boterhammen op. Ik zorg
voor een gezonde lunch zonder frisdrank en snoep. Ik blijf
zitten tot de leerkracht een teken geeft om naar buiten te
gaan.
Mijn jas en turnzak hang ik aan de juiste kapstok.
Op de speelplaats kan ik kiezen om te spelen met speelgoed
uit het speelgoedhuis. Dit speelgoed ontleen ik op de juiste
manier. Ik bezorg het tijdig en in goede staat terug.
Als ik de speelplaats wil verlaten, vraag ik altijd toestemming
aan de leerkracht met toezicht.
Op het grasveld eet en drink ik niet.

13.00 uur

Als ik naar huis ga eten, kom ik pas terug op school na
13.00 uur.

13.10 uur

Als het belt, zorg ik er voor dat er niks aan de kapstok blijft
hangen.
Mijn jas of trui en mijn turnzak gaan mee naar de klas.
Als ik jarig ben en wil trakteren, houd ik het gezond. Ik kies
voor een stuk fruit, cake, fruitsap, een gezonde koek,…

14.40 uur

Enkel kinderen van 1, 2 en 3 spelen op het speeltuig.
Als ik niet mag zwemmen, word ik opgevangen in een andere
klas.
Ik gedraag me op elk moment als een beleefde leerling, ook
als ik het even moeilijk heb. Wanneer ik een opdracht krijg
van een leerkracht, voer ik deze uit.
Ik vecht niet… ook niet om te spelen !

15.40 uur

Na schooltijd verzamel ik met de klas op de speelplaats. Mijn
leerkracht zegt me wanneer ik naar mama of papa, de rij of
de opvang mag gaan.
Wie mij komt halen, wacht achter de gele lijn op de
speelplaats. Mijn kleine broertje of zusje blijft bij mama of
papa staan en speelt niet op het speeltuig of de speelplaats.

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 tekenen deze
afspraken. Zo weten zij ook waar ik me aan moet houden.
Leerling

mama

papa
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…………………………………..

……………………………

