
 

 

REGELS DE KLEINE AKKERS met de REGELRUPS 

 

VOOR GROOT EN KLEIN ZULLEN WE AARDIG ZIJN: 

-we doen elkaar geen pijn 

-Je mag meedoen met ons spel 

-Alleen spelen is oké 

-We stoppen bij duidelijk ‘stop hou op met …’ 

-We noemen elkaar bij de voornaam 

-We raken elkaar alleen aan als de ander dat ook wil 

-We lossen problemen op door met elkaar in gesprek te gaan 

 

DE SCHOOL IS VAN BINNEN EEN RUSTIG 

WANDELGEBIED EN BUITEN LEKKER NIET: 

-We wandelen over de gangen 

-Binnen praten we met de groepjesstem 

-De pauze is voorbij, we staan te wachten in de rij 

-Het podium is alleen voor optredens 

-In de speelzaal mag je onder schooltijd spelen met de juf 

-Voetbalregels zijn bekend en hangen buiten bij de deur 

 

WE ZULLEN GOED VOOR DE SPULLEN ZORGEN,  

DAN ZIJN ZE WEER TE GEBRUIKEN MORGEN: 

-We gebruiken de spullen op een veilige manier 

-Vraag of je elkaars spullen mag gebruiken en we  

geven ze daarna zelf terug 

-Eigen spullen zijn je eigen verantwoordelijkheid 

-We schrijven netjes in de schriften en gebruiken heel het blad 

-De mobieltjes blijven in de tassen 

-Speelgoed laten we thuis 

-We ruimen samen alles weer op en maken onze plek schoon 

-Planten en bloemen laten we staan  

 

 

 

GEVOLGEN NA NIET NALEVEN VAN DE REGELS: 

 

Eerste waarschuwing, dat valt nog mee 

Tweede keer, loop je met de leerkracht mee  

Derde keer, maak je een opdracht op de nadenkplek  

en volgen er afspraken uit een gesprek 

 

Is er fysiek contact geweest of een grote mond, dan volgt er direct een nadenkopdracht 

 

 

 

 



 

BUITENREGELS DE KLEINE AKKERS 
 

ALGEMEEN: 

- We dragen samen de zorg voor onze groene speelplaats  

- We zijn zuinig op onze planten, bomen en bloemen 

 

 

 

WATERSPEL: 

- Alle stenen blijven bij het waterspel  

- Je mag dammetjes bouwen met de losse stenen  

 

 

 

BLOEMENWEIDE: 

- Tussen de bloemen mag je lopen op de stenen 

- Je bent voorzichtig met de bloemen en planten 

 

 

 

VOETBALVELD: 

- Zie voetbalregels 

 

 

 

KLIMHEUVEL + GLIJBAAN: 

- Op de heuvel mag je klimmen, je zorgt ervoor dat het gras heel blijft  

- Bij gladheid/vriezen is de heuvel niet geschikt om te klimmen  

- Je mag met twee kinderen tegelijk van de glijbaan  

 

 

 

DOOLHOF:  

- In het doolhof mag je spelen 

- Je bent voorzichtig voor de beuken 

 

 

 

 

DUIKELEN:  

- Bij de duikelrekken mag je duikelen  

- Geef elkaar de ruimte om fijn te kunnen duikelen  

- Je mag met twee kinderen op een duikelstang   

 



KLIMBOOM:  

- Bij de klimboom mag je klimmen en spelen  

- Houdt rekening met elkaar op de klimboom    

 

 

 

 

 

 

 

ZANDBAK:   

- De zandbak is de plaats waar je mag graven 

 

 

 

 

VRIJDAG IS WIELTJESDAG: 

- Op deze dag mag je een step, skeelers, rolschaatsen e.d. meenemen 

- Een fiets is niet toegestaan op deze dag 

- Je mag met je wieltjes alleen op de harde tegels rijden  

 


