
Augustus 2021 

Pleinregels voor het bovenbouwplein (groepen (3/4) 5 t/m 8) 
 

• Je loopt door de deur van de hoofdingang naar buiten en naar binnen.   
 

• Op het spelrooster staat wat je die dag met jouw groep mag doen: 
- Bij het voetballen en bij de tafeltennistafel speel je met het materiaal en 

de leerlingen van je eigen groep. 
- Het spelmateriaal uit de kast bij de ingang van de kleuters mag je 

gebruiken. Leg alles ook weer terug in de kast aan het eind van de pauze.  
 

• Moet je naar de wc? Dan ga je naar de pleinwacht en vraag je om een lintje. Je 
mag alleen met een lintje naar binnen. 

 

• Er is genoeg ruimte om te spelen, maar je mag niet overal spelen! 
- Je komt niet op de parkeerplaatsen waar auto’s staan naast de kerk, dus 

loop niet tussen de auto’s door.   
- Spelen op de weg mag, tot waar het kerkgebouw begint (schuine lijn in de 

weg). 
- Als de papiercontainer er staat mag je daar niet in of op! 
- De tuin en het bos (en het terrein van de Amerhorst) is verboden terrein. 

Je komt daar alleen om een bal te pakken! 
 

• Als je wilt skeeleren of waveboarden, doe dat dan buiten het hek.  
 

• Als de 1e bel gaat, ga je gelijk naar binnen, zodat je op tijd in de klas bent voor de 
tweede bel. 
 

• Zorg goed voor elkaar en los het pratend op als er dingen niet goed gaan! Lukt het 
niet om het op te lossen, haal dan de pleinwacht! 

 

• Als de regenbel (3 bellen) gaat blijf je in de klas. Je gaat rustig een spel doen, 
lezen of tekenen. Je loopt dus niet rond op de gang. Als de bel dan weer 2 keer 
gaat, ga je naar buiten. 

 
 
Spelrooster 

 Voetbalgoals Tafeltennis 
tafel 

Spelmateriaal Voetbal – 
onderbouw- 
(tussen de 
middag) 

Maandag 6/7a 7b/8 5 4ab 

Dinsdag 7b/8 4b/5 6/7a 3 

Woensdag 3/4a 7b/8 4b/5  

Donderdag 7b/8 (o) / 
6/7a(m) 

4b/5 3/4a 1/2 

Vrijdag 4b/5 6/7a 7b/8  
LET OP: zolang de leerkrachten afstand moeten houden en pauze houden in de hal is het 
gebruik van de voetbaltafel niet mogelijk en staat deze dus niet op het rooster!!  


