September 2010

Pleinregels voor het bovenbouwplein (groepen 4 t/m 8)


Je loopt door de deur van de hoofdingang naar buiten en naar binnen.



Op het spelrooster staat wat je die dag met jouw groep mag doen:
- Voor voetvallen, basketballen, tennisballen en tafeltennis geldt dat je dat
alleen doet met het materiaal en de leerlingen van je eigen groep.
 We zien dus géén andere ballen, zoals eigen voetbal of rode ballen!
 Je bemoeit je niet met het spel van een andere groep. Je loopt niet
door het veld, gaat niet langs de kant op- en aanmerkingen geven op
hun spel.
 Komt de bal in de tuin? Dan gaat één persoon de bal halen.
 Als je de bal van een andere groep (on)bewust op het dak trapt of als
de bal onvindbaar is in de bosjes, dan mag de gedupeerde groep met
jouw bal voetballen.



Moet je naar de wc? Dan ga je naar de pleinwacht en vraag je om een lintje. Je
mag alleen met een lintje naar binnen.



Er is genoeg ruimte om te spelen, maar je mag niet overal spelen!
- Je komt niet op de parkeerplaatsen naast de kerk, dus niet bij of tussen de
auto’s.
- Je mag niet voor de lokalen van groep 6 en 8 komen, dus ook niet aan de
zijkant van de kerk.
- De tuin en het bos is verboden terrein



Je komt niet in of op de papiercontainer.



Binnen het hek mag je springtouwen. Skeeleren en waveboarden mag alleen buiten
het hek. Als de 1e bel gaat, ga je gelijk naar binnen, zodat je op tijd in de klas
bent.



Ruzie? Ga niet (mee)vechten, maar loop gelijk naar de pleinwacht!
Je praat netjes tegen de pleinwacht: let op je woorden en op je toon.



Als de regenbel (3 bellen) gaat blijf je in de klas. Je gaat rustig een spel doen,
lezen of tekenen. Je loopt dus niet rond op de gang. De groep die voetballen heeft
op het spelrooster, mag op de computers in de gang. Als de bel dan weer 2 keer
gaat, ga je naar buiten.

Spelrooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voetbal
5
4(ocht) 8(mid)
8
7
6

Basketbal
8
5
7
6
4(ocht) 7(mid)

Tafeltennis
7
6
5
4(ocht) 5(mid)
8

Tennisballen (2)
6
7
4
8
5

