Schoolregels

Leef volgens de Bijbel
In de school zijn we rustig
Een fijne schooltijd begint bij jezelf
We staan klaar voor elkaar
We luisteren naar elkaar
Als ik zeg ‘stop’, dan houd je op
Rennen? Buiten! Binnen? Lopen!
Let op je woorden
Lenen mag, maar vraag het even
De afvalbak wil ook een prak

Onze schoolregels
Onze hoofdregel
Leef volgens de Bijbel!
Algemene regels


We gaan met elkaar om, zoals we willen dat anderen met ons omgaan.



Let op wat je zegt en hoe je het zegt.



Wees zuinig op spullen van jezelf en van een ander.



In de school gedragen we ons rustig.

Specifieke schoolregels
In de school zijn we rustig


Als we de school binnenkomen, praten we zachtjes.



Als we werken op de gang, zijn we stil.



In de klas wordt niet geschreeuwd.



We praten rustig met elkaar.



Als we naar gym gaan, ben je op de gang helemaal stil. We komen net zo stil weer terug op school.

Een fijne schooltijd begint bij jezelf


Je gaat met de ander om, zoals jij wilt dat anderen ook met jou omgaan.



Reageer positief, dan laat je aan anderen zien hoe leuk dat is.

We staan klaar voor elkaar


We helpen elkaar zoveel mogelijk.



Iedereen hoort erbij.

We luisteren naar elkaar


We gehoorzamen de jufs en meesters.



We gehoorzamen hulpouders.



We laten de ander uitpraten en tonen belangstelling.

Als je zegt ‘stop’, dan houd ik op


Als we spelen, gaan we voorzichtig met elkaar om.



Als je speelkameraad ‘stop’ zegt, dan stop je ook.

Let op je woorden


We doen met onze woorden de ander geen pijn.



We zijn beleefd tegen volwassenen en kinderen.



Vloeken zijn hier ver te zoeken.



Kinderen noemen elkaar bij de voornaam.

Lenen mag, maar vraag het even


Wees zuinig op spullen van jezelf en de ander.



Zonwering, ramen, het bureau en het digibord zijn voor de leerkracht.

Rennen? Buiten! Binnen? Lopen!


We lopen in de school, rennen doen we buiten.



In de pauze zijn we buiten, met een lintje mogen we naar binnen.



Als het in de pauze regent, blijven we in de klas.



We nemen de goede ingang bij het naar binnen komen.

De afvalbak wil ook een prak.


De jassen, sjaals e.d. bewaren we in de jassentassen.



Onze gymspullen liggen op de plaats die de juf daarvoor heeft aangewezen.



Het magazijn, de personeelskamer en de kopieerruimte zijn voor de jufs en meesters.



We zorgen dat de WC’s netjes blijven.



We zijn zuinig op de natuur, ons gebouw en ons schoolplein.



Afval hoort in de prullenbak.



We ruimen onze eigen rommel op.

