De Zeven Sterren
van Basisschool St. Dionysius Schinnen
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We spelen respectvol en sportief
bbbbbbbbbbbbb

We spelen het spel volgens de regels
en op de goede plek op de speelplaats
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We gebruiken alle speelmateriaal zoals het hoort
bbbbbbbbbbbbb

We zorgen samen dat onze speelplaats schoon blijft
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We (Unit 2 en 3) houden ons aan de regels
van de speelplaats van Unit 1
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BINNENREGELS
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Leer, speel en praat met respect
bbbbbbbbbbbbb

We kennen de leefregels in school en
we houden ons hieraan
bbbbbbbbbbbbb

De Zeven Sterren van Basisschool St. Dionysius Schinnen
1. We spelen respectvol en sportief
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We gaan positief (respectvol) met elkaar om.
We spelen de spelletjes die op school mogen.
We houden rekening met anderen.
We gaan goed met elkaars spullen om zodat niets beschadigd wordt.
We gaan, tijdens de speeltijd, alleen met toestemming van de leerkracht
weer naar binnen.
b Als de bel gaat, stoppen we direct met spelen en gaan op de afgesproken plek staan
om naar binnen te gaan.
b STOP zeggen = STOP horen = STOP doen.
b Wanneer we iets niet zelf kunnen oplossen, vragen we de hulp van de leerkracht.
b
b
b
b
b

1

2

3

2. We spelen het spel volgens de regels en
op de goede plek op de speelplaats
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De regels van ieder spel zijn voor iedereen duidelijk. De plek waar een spel gespeeld wordt, is bekend.
We houden ons aan het rooster van de voetbalkooi. Publiek kijkt.
Een bal wordt gebruikt voor het spel waarvoor deze bedoeld is.
We spelen vóór de witte strepen.

Unit 1:
b Uitdelen buitenspeelgoed: tijdens het uitdelen, staan de kinderen bij de witte streep.
b Glijbaan: we glijden op de glijbaan van boven naar beneden.
b Trein: we spelen in en om de trein (niet erop).
b Unit 1 speelt ook achter de witte streep.
b Het gangetje van de BSO is alléén voor de BSO.
b Fietsen: We blijven met de fietsen voor de goot.
b Banken: we gebruiken de banken om op te zitten.
b Als de bel gaat, kom je bij de witte lijn staan: de helpers mogen bellen.

3. We gebruiken alle speelmateriaal zoals het hoort
b Stelten en klossen zijn alleen om op te lopen, een springtouw is om mee touwtje te springen,
een elastiek om mee te ’elastieken’ etc.
b Eigen speelgoed (zoals diabolo, knikkers etc.) mag . De eigenaar draagt hier zelf zorg voor.
Unit 1:
b Tijdens het fietsen letten we goed op elkaar.
b Zand en zandbakspullen blijven bij en in de zandbak.
b Voordat we naar binnen gaan, worden fietsen geparkeerd of in de berging gezet.
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4. We zorgen samen dat onze speelplaats schoon blijft
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5. We (Unit 2 en 3) houden ons aan de regels van
de speelplaats van Unit 1

BINNENREGELS

6

7

b We gooien ons eigen afval in de prullenbakken.
b We rapen afval op en gooien het in de prullenbakken.
b We spreken elkaar erop aan als iemand iets op de grond gooit. Dit doen we op een positieve manier.
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We lopen rustig over de donkergrijze tegels tijdens de speeltijden.
We lopen met de fiets aan de hand over de speelplaats.
We houden de bal vast op het kleuterplein.
We laten de kleuters rustig spelen.

6. Respect: Leer, speel en praat met respect
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Samen gaat het beter.
Iemand praat, niemand praat.
Iedereen is anders, fijn je te leren kennen.
Ik mag er zijn. Ik vertrouw op mezelf.
Ik zeg nee en ik accepteer nee.
Pesten is niets voor mij.
We begroeten elkaar.

7. We kennen de leefregels in school en we houden ons hieraan
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We houden de gang, het lokaal, het toilet, de kapstok netjes en opgeruimd.
We ruimen onze werkplek op.
We zetten spullen op de plek waar ze horen.
We blijven van andermans spullen af.
We lopen in school.
De gang is een rustige werkplek.
Bij de eerste zoemer ga ik op mijn eigen plek zitten. Bij de tweede zoemer start de les.

