Algemene afspraken
We gaan op een Kanjermanier met elkaar om en dat betekent:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Afspraken in de school
 We zorgen voor rust in de school:lopen in de gangen, stil zijn in de stiltestraat en doen wat
we moeten doen. We overleggen zachtjes met elkaar.
 We houden de school netjes en zijn zuinig op andermans spullen en hebben respect voor onze
(werk)omgeving;
 We schrijven vanaf groep 4 t/m groep 8 met een vulpen. Vanaf januari mag groep 8 met
schrijfgerei naar keuze een eigen handschrift ontwikkelen. Methodisch schrijven blijft
gepromoot worden d.m.v. de schrijflessen;
 We gaan naar de WC tijdens een leswisseling of voor/na schooltijd;
 We gaan, zodra we bij school aankomen tussen de eerste en tweede bel, direct naar binnen;
 We zetten onze fiets achter de school, tenzij we in groep 1-2 zitten of buiten Achthuizen
wonen. Stepjes enzovoorts onder het afdak, een skelter naast het fietsenhok;
 We nemen geen speelgoed of andere spullen mee van huis naar school;
 We eten tussen 10.05u en 10.15u fruit/groente, een boterham, een rijstewafel, een eierkoek
of ontbijtkoek;
 We drinken uit een beker met draaidop of flesje en nemen anders afval mee naar huis;
 We respecteren elkaars lichaam en lichaamsruimte;
 We sporten in sportkleding en hebben dan geen sieraden om/bij ons.
We gebruiken uitsluitend rollerdeo’s na de gym;
 We stellen ieder schooljaar met de groep onze eigen klasseregels op, die door ieder kind
ondertekend worden;
Afspraken in de klas
 We zijn op tijd in de klas (vóór de bel);
 We beginnen tijdens de inloop aan ons werk;
 We werken met het verkeerslicht, vaste looproute door de leerkracht en uitgestelde
aandacht; We werken met het rood/groene kaartje tijdens de werktijd.
Afspraken op het plein






Aangekomen op het plein, direct naar binnen+
We lopen op het plein en de stoep voor het grote hek;
We spelen met elkaar, waarbij iedereen plezier heeft;
We spelen altijd in het zicht van de leerkrachten;
We gebruiken de tafeltennistafel voor het tafeltennissen.
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