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RIJEN VORMEN 

 Bij 1ste belteken gaan we naar de rij.   

 Bij het 2de belteken zwijgen we en staan we stil in de 

rij 

 Wie in de opvang blijft en wie meerijdt met de bus, 

staat aan de refter tot Marijke een teken geeft 

(niemand speelt). 

 Alle voetgangers verzamelen aan de witte lijn in een rij 

per 2 of per 3 (per leerjaar). 

 De fietsers vertrekken NA de rang, ook ’s middags met 

de fiets aan de hand. 

 Bij regenweer plaatsen we onze boekentas in de gang 

(L2-3-4) of in de klas (L1-5-6). 

 

IN DE TOILETTEN 

 Dit is geen speelplaats.  We gaan enkel 

naar het toilet voor een toiletbezoek. 

 We spoelen door na elk toiletgebruik en 

houden het toilet netjes. 

 

FIETSEN 

 We stappen met de fiets aan de hand. 

 Alle fietsen (indien mogelijk) in het fietsenrek 

plaatsen. 

! 



IN DE EETZAAL 

 Vóór het binnengaan blijven we rustig in de rij (rijen 

onder het afdak per klas). 

 We gaan per klas naar binnen. 

 We zitten op vaste plaatsen. 

 In de refter is het stil. 

 
 

 GEZONDHEID 

 In de voormiddag eten we fruit. In de namiddag mag je 

een koek/fruit meebrengen. 

 
 

 BIJ VERJAARDAGEN 

 Ook hier houden we onze school snoepvrij. 

  

 
 

Digitale media (gsm …), speelgoed van thuis, rages,… 

hebben jullie niet nodig op school.  Laat dit dus thuis ! 

 

 

 

 

 

 

 



OP DE SPEELPLAATS 

 

 Voor 8.30 uur mag niemand op de speelplaats zonder 

Marijke. 

 De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar zetten het 

materiaal om mee te spelen klaar en zetten het terug 

om 14.45 uur.  (lijsten uithangen) 

 Je mag met alle materialen spelen uit de spelenkoffer. 

 Na gebruik leg je zelf alles terug !!! 

 Gebruik materiaal enkel waarvoor het dient ! 

 We blijven voor de witte lijnen! 

 Bij regen blijft het 4de, 5de en 6de leerjaar onder het 

eerste afdak, het 1ste, 2de en 3de leerjaar onder het 

lange afdak.  (geen speelkoffer) 

 We blijven uit de bloemborders! 

 Op vrijdag mag je steppen of skaten tijdens de 

middagpauze. Step of skateboard onder het fietsafdak 

verzamelen. 

 

 

! 


