Schoolregels 2017-2018



Gedurende het schooljaar worden een aantal regels school breed en zichtbaar aan
de kinderen aangeboden. De regels krijg je (net als Bijbelteksten) gelamineerd en met
illustratie aangeleverd.



De regel wordt twee weken aangeboden; zichtbaar in de klas opgehangen en school
breed consequent gehanteerd. Elke leerkracht maakt de regel concreet voor de
(leeftijd van de) leerlingen van de eigen groep en geeft die concrete uitwerking door
aan de ouders, zodat ook thuis aandacht kan worden besteed aan deze regel.



In de twee weken dat de regel centraal staat kan de leerkracht een les sociaal
emotionele ontwikkeling (uit methode ‘Kinderen en hun talenten’ of naar eigen inzicht)
geven over het onderwerp. Sommige regels komen twee keer per jaar aan de orde.



Na elke vakantie is er op de eerste woensdagmorgen (kwart voor 12) een bijeenkomst
van alle groepen. Een leerkracht uit de midden- bovenbouw (4-8) bereid deze voor
met zijn groep en stelt een regel centraal:
- Na zomervakantie (Thea)
- Na herfstvakantie(groep 8)
- Na kerstvakantie(groep 6/7)
- Na voorjaarsvakantie (groep 5/6)
- Na meivakantie (groep 4)
Tijdens deze bijeenkomst kun je denken aan een rollenspel, stukje video opname of
ander beeldfragment, verhaal, lied o.i.d.

Wij adviseren om de regels zo mogelijk te koppelen aan de Bijbelse boodschap en/of de 10
geboden:
1e/2e gebod: niet jezelf het belangrijkste, maar God en de ander
3e gebod: taalgebruik
4e gebod: eerbied tijdens zingen, bidden, e.d.
5e gebod: respect
6e gebod: goed met de ander omgaan
7e gebod: betrouwbaarheid
8e gebod: zuinig zijn op de spullen
9e gebod: waarheid spreken/niet roddelen
10e gebod: tevreden zijn met wat je hebt en wie je bent (talenten en gaven)

Schoolregels 2017-2018
Planning:
Datum
21 augustus – 1 september
22 augustus: bijeenkomst 1 (Thea)
4 – 15 september
18 – 29 september
2 – 13 oktober
Herfstvakantie
23 oktober – 3 november
25 oktober: bijeenkomst 2 (groep 8)
6 – 17 november
20 november – 1 december
4 december – 15 december

Regel
Wij zijn aardig en beleefd, zodat je het goede voorbeeld
geeft.
Bij het spelen binnen/buiten, mag je niemand buiten
sluiten.
Ruim rommel op, want een nette school is top.
Er is er maar 1 die praat, zodat luisteren beter gaat.
Wij laten merken, hoe rustig wij kunnen (samen)werken.
De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat
lekker niet.
Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons
allemaal.
Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vrienden zijn.

Kerstvakantie
8 – 19 januari
10 januari: bijeenkomst 3 (groep 6/7)
22 januari – 2 februari
5 – 16 februari
Voorjaarsvakantie
5 – 16 maart
7 maart: bijeenkomst 4 (groep 5/6)
19 – 30 maart
2 – 13 april
16 – 27 april
Meivakantie
14 – 25 mei
16 mei: bijeenkomst 5 (groep 4)
28 mei – 8 juni
11 – 22 juni
25 juni – 6 juli
18 – 22 december
19 – 23 februari
9 – 13 juli

Heeft een ander kind verdriet, help hem dan als je het
ziet.
Denk eerst na voordat je iets doet, dat voelt ook voor de
ander goed.
Als je het moeilijk vindt vraag je het maar, hier op school
helpen we elkaar.
Bij het spelen binnen/buiten, mag je niemand buiten
sluiten.
Wij zijn aardig en beleefd, zodat je het goede voorbeeld
geeft.
Ruim rommel op, want een nette school is top.
Er is er maar 1 die praat, zodat luisteren beter gaat.
Wees zuinig op het materiaal, want het is van ons
allemaal.
De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat
lekker niet.
Wij laten merken, hoe rustig wij kunnen (samen)werken.
Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vrienden zijn.
Eigen invulling

