Overblijfregels groep 3/4/5/67/8

Tijdens het eten zit je op je stoel.

1.

2.

Als je naar de wc moet, vraag je dat aan de ouder.

3.

Bij het terugtellen van 3 naar 0 ben je op tijd stil en
eerbiedig.

4.

5.

Tijdens het eten praten we gewoon.

Eten en drinken blijft liggen als we uit de Bijbel lezen.
Na het Bijbellezen blijf je stil om te kunnen danken.

6.

7.

Je schuift je stoel aan en ruimt je spullen op.

8.

Afval in de prullenbak als je naar buiten loopt.

9.

Als de bel gegaan is, loop je naar buiten.

Overblijfregels groep 1/2

1.

Voor het eten ga ik naar de wc! Daarna ga
ik alleen als het echt moet.
2.
3.
4.

5.

Dan gaan we bidden.

Ik ga lekker eten op mijn stoel.

Als de papa of mama aftelt, ben ik stil.

Als de Bijbel open is, luister ik goed en blijft mijn eten en
drinken liggen.
6.
7.

Ik blijf stil om te danken.

Als ik nog niet klaar ben, eet ik verder.
8.
9.

Ik ruim mijn spullen op.
Afval gaat in de prullenbak.

10. Als de bel gaat, loop ik naar buiten.

Aanvullende afspraken groep 4-8
Luisteren
Een vader of moeder heeft net zoveel
gezag als een juf of meester. Luister
daarom altijd naar wat er gezegd wordt.
Als je niet luistert, heeft dit gevolgen.
• 1e overtreding: mondelinge waarschuwing
• 2e overtreding: naam op het bord
• 3e overtreding: aantekening in de overblijfmap
Een aantekening accepteer je zonder protest.
Bij regen
• Als het regent gaan er 3 bellen. Je blijft dan binnen.
• De groep die voetballen heeft, mag computeren.
• Je gaat in de klas een spelletje of iets voor jezelf doen.
• In het lokaal ben je rustig bezig: je loopt of zit en praat
gewoon.
• Het digibord en het bureau zijn alleen voor jufs en
meesters.

Aanvullende afspraken groep 1-3
Luisteren
We luisteren naar de papa’s en mama’s net
zo goed als naar de juf. Als je niet luistert, gebeuren er niet
leuke dingen.
• 1e keer: de papa of mama zegt wat je moet doen
• 2e keer: je moet je stoel even omdraaien in de kring
• 3e keer: de papa of mama schrijft je naam in de map
Bij regen
• Als het regent gaat de bel 3x. Je blijft dan binnen.
• Je gaat in de klas een spelletje doen uit een van de
kasten.
• We spelen rustig: we lopen of zitten en we praten
gewoon.

