Huisregels voor de kinderen
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Bij binnenkomst worden de jassen opgehangen en de tassen netjes onder de jassen
neergezet.
de kinderen zeggen de leidster gedag
de kinderen mogen binnen of buiten spelen.
heb respect voor elkaar (aardig, lief zijn, niet vechten of pesten of iemand uitlachen)
binnen wordt rustig gelopen en gesproken ( niet schreeuwen en rennen)
als iem zegt “stop hou op ik vind dit ik niet leuk “dan ook echt stoppen
proberen eerst zelf een ruzie op telossen door te praten (duidelijk maken aan elkaar dat je het
niet leuk vind) als dit niet lukt dan naar de leidster voor hulp (dus geen schoppen slaan
duwen ed.
luister goed naar elkaar laat iemand uitpraten
Even wachten als de leid(st)ers met elkaar of een ander aan het praten zijn
als de leidster iets vraagt dan luisteren
ga rustig met speelgoed om.
speelgoed wordt niet uit een ander zijn handen gepakt
Kinderen dienen datgene waar ze mee gespeeld hebben op te ruimen voordat ze met iets
anders gaan spelen, vanuit het idee dat kinderen zich dienen te realiseren dat dingen niet
vanzelf gebeuren. Op deze manier wordt op speelse wijze een zekere mate van discipline
aangeleerd.
knutselspullen opruimen na het knutselen.
speelgoed van thuis blijft in de tas of op de balie. (voorzorg voor eventueel zoek raken of stuk
gaan)
banken en stoelen zijn om op te zitten niet om op te staan.
liggen op de bank en zitkussens mag maar dan wel schoenen uit
in de gang en toiletruimte gedragen wij ons rustig
als je naar huis gaat ruim je eerst als je speelgoed op.
bij samenspelen gaat t kind in de overleg met de andere kinderen of hij/zij nog iets moet op
ruimen of dat de andere kinderen hier nog verder mee gaan spelen.
Kinderen mogen elkaar niet optillen
Buiten spelen :
ü Niet botsen met fietsen en skelters
ü Alleen via opening hek het sportveld betreden en verlaten (dus niet over hek klimmen)
ü Alleen met ballen en andere gooivoorwerpen op het sportveld. (zodat het niet op het
dak komt en dat de fietsers en de werpers met elkaar in botsing kunnen komen)
ü Fietsen en skelters alleen op stoep niet op sportveld.
ü Niet voorbij de pionnen.
ü Alles na gebruik weer netjes in de schuur opruimen waar het hoort
ü Van de bovenste 2 planken van het rek in de schuur afblijven.
ü Bal die gebruikt is weer terug geven aan leidster
ü Zand in de zandbak laten en niet gooien met zand
ü Bepaalde Sportattributen alleen tijdens sportgebruiken onder leiding van sportkracht

De kinderen wordt gevoel voor hygiëne bijgebracht, bijvoorbeeld:
ü Na het toiletteren handen wassen
ü Als er iemand heeft geknoeid wordt het opgepakt/opgeveegd, door het kind of door de
leidster.
ü Voor en na het eten van fruit/cracker
ü Voor en na eten van broodje.
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Na een knutselactiviteit

naar huis gaan:
ü Zorgen dat al het speelgoed waar het kind mee gespeeld heeft opgeruimd is
ü En dan gedag zeggen leidster roept dat het kind naar huis gaat en de kinderen zeggen dan
gedag.
ü Het kind geeft leidsters high five.

