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OP DE SPEELPLAATS 

 We laten ons vriendje zelf fietsen. 

 Eerst eten, dan fietsen. 

 Belletje (in inkomhal van juf Christine) laten 

rinkelen betekent verwisselen van fietsen. 

 Op een bank zitten we. 

 Aan een tafel zitten we. 

 We blijven achter de witte lijn. 

 We delen het speelgoed. 

 In de toiletten gaan we enkel om te 

plassen. 

 Steeds zitten op rijdend materiaal. 

 Zorg dragen voor (nieuw) materiaal. 

 Na belsignaal wordt al het speelgoed opgeruimd. 

 Leerkracht van toezicht controleert de toiletten 

en het opruimen. 

 Bij het belsignaal mogen we een fiets halen. 

Nadien vragen we het aan de juf. 

 Bloemetjes laten we groeien & bloeien. 

 In de bakken laten we het speelgoed zakken. 

 

 

 

 



 

IN DE EETZAAL 

 We werken met een buddysysteem om jas aan te 

doen. 

 Voor belsignaal eerst plassen, 1K plast boven. 

 We komen rustig binnen in de eetzaal samen met 

de juf, hangen de jas aan de juiste kapstok (1K 

houten kapstok, 2K Rikki, 3K jas) en gaan aan 

tafel zitten. 

 De kinderen die warm eten zitten samen. De 

boterhameters zitten aan een andere tafel.  De 

kleinsten van de school zitten aan de lage 

tafeltjes. 

 Na ons liedje eten we rustig. 

 Time-Timer wordt ingezet op 15 minuten en we 

zijn 15 minuten stil. 

 Na het eten ruimen we samen op. 

 Het reftertoezicht eindigt als Els overneemt. 
 

 

VERJAARDAGEN 

 Worden in de klas gevierd 

 We houden onze school snoepvrij. 
 

 

 



GEZONDHEID 

 In de voormiddag eten we fruit en voor in de 

namiddag brengen we een koek mee. 

 

RIJEN VORMEN 

 Bij het belsignaal gaan de kleuters in de 

juiste rij op hun bol staan. 

 We maken het stil en wachten tot de 

juf zegt dat we binnen gaan. 

 

 

IN DE TOILETTEN 

 We laten de deuren los. 

 Het water is om onze handen te wassen. 

 

 


