Regels en afspraken voor de kinderen
Omgaan met elkaar
•
•
•
•
•
•
•

We gebruiken normale woorden tegen elkaar.
Luister naar elkaar.
Wees eerlijk.
Speel gezellig met elkaar.
Als we iets niet leuk vinden vertellen we dat aan de ander.
We blijven van elkaar af.
We doen elkaar geen pijn.

Eten en drinken en hygiëne
•
•
•
•
•
•

Voor en na het eten, handen wassen.
Eten en drinken doen we aan tafel.
Eerst je mond leeg eten, voordat je gaat praten.
Vraag aan de pedagogisch medewerker of je van tafel mag als je klaar bent.
Je beker en of bord en bestek zet je op het aanrecht.
Na toiletbezoek wassen we onze handen.

Speelgoed, spelletjes en verkleedkleding
•
•
•
•
•
•
•

Spelletjes spelen we aan de tafel.
Als het spel niet compleet is, zeg je het even tegen de pedagogisch medewerker.
Als je uitgespeeld bent, ruim je het op.
Speelgoed blijft in de ruimte waar je het pakt.
Gooi geen speelgoed door elkaar, zorg dat je goed opruimt.
Wees zuinig op de spullen.
Verkleedkleding heb je aan, of zit in de verkleedkledingkist.

Atelier (locatie Lopik)
•
•
•
•

In het atelier ben je altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.
Houdt rekening met andere kinderen om je heen.
Als je iets uit de stellingkast wilt, vraag je het even.
Als je klaar bent met spelen, ruim je het op.

Binnen spelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnen lopen we, rennen doen we buiten.
Spelen doen we in de groepsruimtes.
We spelen niet in de buurt van deuren.
We vertellen waar we zijn.
Als je achter een beeldscherm wilt, vraag je dit even aan de pedagogisch medewerkerIndien van
toepassing;
In de gymzaal loop je op gymschoenen en gepaste sportkleding
Op gladde vloeren loop je op schoenen
Als je klaar bent met spelen, ruim je het op.
Als je iets uit de kast wilt, vraag je het dit even aan de pedagogisch medewerker.
We gebruiken het speelgoed waarvoor het bedoelt is.
Als er iets kapot gaat, zeg je het even tegen de pedagogisch medewerker.
Als we iets zien wat niet veilig is, dan zeggen we dit tegen een van de pedagogisch medewerkers.
Afval gooien we gelijk in de prullenbak.

Buiten spelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je naar buiten wilt, vraag je dit even.
Zorg ervoor dat de pedagogisch medewerker weet waar je bent.
Buiten heb je schoenen aan.
We spelen niet in de buurt van deuren.
Overleg of je een jas aandoet of dat je zonder jas kan spelen.
We gebruiken het speelgoed waarvoor het bedoelt is.
Als je klaar bent met spelen, ruim je het op.
Als er iets kapot gaat, zeg je dit even tegen de pedagogisch medewerker.

• Afval gooien we gelijk in de prullenbak.
• We kijken goed om ons heen als we rennen, fietsen, skeeleren of skelteren.
• Als je iets ziet wat gevaarlijk is, kom je het even zeggen tegen de pedagogisch medewerker.

Buiten spelen buiten het terrein
• We blijven bij elkaar en we letten goed op het verkeer.
• We zorgen dat we zichtbaar zijn en geven antwoord als we geroepen worden door de pedagogisch
medewerker.
• We vertellen waar we zijn tegen de pedagogisch medewerker.
• Als we iets zien wat niet veilig is, dan zeggen we dit tegen de pedagogisch medewerker.

Van school naar Spot4kids
• We wachten tot de pedagogisch medewerker ons uit de klas komt halen, of we verzamelen bij de
verzamelplaats bij de pedagogisch medewerker.
• Als we de pedagogisch medewerker niet zien op het schoolplein, ga je terug naar de juf/meester.
• We lopen rustig met de pedagogisch medewerker naar Spot4kids en letten goed op het verkeer.
• Als we iets zien wat niet veilig is, dan zeggen we dit tegen een van de pedagogisch werkers.
• Indien we met de auto of Stint worden opgehaald doen we de veiligheidsgordel om en letten we goed op
het verkeer als we naar de auto of Stint lopen.
• Indien we met de auto worden opgehaald gaan we alleen met een van de pedagogisch werkers van
Spot4kids mee. Zij dragen een hesje van Spot4kids.

Bij Spot4kids komen of weg gaan
•
•
•
•

Hang je jas en tas aan de kapstok (indien van toepassing in je luizencape).
Als je weggaat, zeg je gedag tegen de pedagogisch medewerker.
We gaan pas weg van Spot4kids als je opgehaald wordt, of als daar andere afspraken over gemaakt zijn.
Let erop dat je al je spullen mee naar huis neemt.

