Schoolregels De Salto
Algemene regels
·
15 minuten vóór en 10 minuten na schooltijd mag er niet
gefietst worden op het schoolplein.
·
Hang je jas aan de kapstok, je tas ook.
·
Ga de school en het lokaal binnen zonder anderen te storen.
·
Houd binnen en buiten school rekening met elkaar.
·
Loop rustig door school.
·
We noemen elkaar bij de naam. We schelden niemand uit.
·
We gebruiken geen grove taal om elkaar iets te vertellen.
·
We houden de school binnen en buiten netjes door geen rommel/afval achter te laten.
·
Wees zuinig op spullen van anderen en jezelf.
Groepsregels De Salto
·
Help mee om de klas netjes te houden.
·
Je mag volgens afspraak alle spullen pakken die je nodig hebt om te werken.
Stoor hierbij anderen niet.
·
Steek je vinger op als je iets wilt zeggen.
·
Stoor juf of meester niet als het stoplicht op rood staat.
·
Help elkaar en werk samen daar waar dat nodig is en mag.
Help allemaal mee aan een gezellige sfeer in de groep door je aan de school- en
groepsregels te houden!
Zelfstandig werken
·
Als het stoplicht op rood staat, denk aan wat juf of meester hierover gezegd heeft:
- Mag je zonder te storen iemand naast je om hulp vragen?
- Kun je verder met een opdracht die je wel kunt?
- Staat er iets op het bord of op de weektaak wat je vast kunt doen?
- Als juf of meester met kinderen aan de instructietafel werkt, mag je niet storen.
Gymnastiek/zwemmen
·
We gaan gezamenlijk heen en terug naar de sporthal
tenzij juf of meester een andere afspraak gemaakt heeft.
·
Als we op de fiets of met de auto gaan, letten we op het verkeer en houden we ons
aan de
verkeersregels. Dit geldt ook voor het dragen van autogordels volgens de nieuwste
wetgeving.
Begeleiders/bestuurders zien hier op toe en dragen hiervoor verantwoordelijkheid.
·
We fietsen of lopen in de rij die met juf of meester is afgesproken.
.
Je mag de kleedkamer binnen gaan en verlaten na toestemming van juf of meester.
Pauzes
·
Tijdens de pauze mag je fruit of een boterham eten en melk of vruchtensap drinken.
·
Alleen met toestemming van juf of meester mag je voor en na schooltijd en in de
pauze binnen komen
en binnen blijven.
Snoepen in school
·
In school wordt niet gesnoept. Dit geldt niet voor leerlingen die in overleg met juf of
meester willen
trakteren (verjaardagen, geboorte broertje, zusje, enz.).

