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Speelplaatsregels

1. Voor schooltijd en tijdens de pauze blijf je buiten het schoolgebouw. Dit geldt ook
voor tussen de middag, met uitzondering van de overblijvers. Je mag wel naar binnen
met toestemming van de surveillant of je eigen leerkracht.
2. Je mag naar het toilet bij het naar buiten of naar binnen gaan.
3. Als er problemen zijn op de speelplaats die je zelf niet op kunt lossen, ga je naar de
leerkracht die surveilleert.
4. Blijf op de speelplaats en laat de ingangen vrij, zodat iedereen er goed door kan.
5. Als je op school komt zet dan je fiets in de fietsenstalling en zet hem op slot. Er zijn
geen vaste plaatsen. Blijf van de andere fietsen af.
6. We spelen alleen op de grote speelplaats. Aan de zijkant heeft de surveillant geen
zicht op jullie. De rode lijn geeft de grens aan.
7. De zandbak is in principe voor de kleuters. ‘s Middags kunnen groep 3 en 4 er ook
even gebruik van maken.
8. We willen planten laten groeien in de plantenbak rond de boompjes. Loop er daarom
niet doorheen.
9. Als het geregend heeft….. loop dan om de plassen heen, zodat iedereen droog in de
klas aankomt.
10. Je mag 1o minuten voor schooltijd naar school komen.
11. Houd de speelplaats mee netjes! Gooi afval in de daarvoor bestemde groene
afvalbak.
12. Het is leuk als er spelletjes gedaan worden op de speelplaats. Kijk daarbij uit dat je
anderen geen pijn doet.
13. Breng zelf geen spullen zoals, skeelers, skateboards, ballen en rolschaatsen mee naar
school.
14. Alle groepen mogen volgens schema voetballen met een lichte, grote bal. Hiervoor
wordt het lager gelegen stuk van de speelplaats gebruikt. De losse doeltjes worden
steeds klaargezet voor de pauze.
15. Je hoort deze regels te kennen en toe te passen. We doen niet aan: “Dat wist ik niet”
Als je naar binnen wordt gestuurd door de surveillant, haal je bij de conciërge een
OEPSblad. Je vult het in en kom je eventuele afspraak met de surveillant na.
Het OEPSblad wordt met de eigen leerkracht besproken en in de klas bewaard.
Na een derde keer wordt naar huis gebeld en mag je 3 keer achter elkaar niet naar
buiten tijdens het speelkwartier. In de klas moet je dan extra werk maken.

