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Pleinregels de Ark (betreft de schoolregels voor groepen 3-8)

Ochtend
Kinderen mogen vanaf 8:15 u. het schoolplein op. Vanaf 8:20 u. is er toezicht door één van de leerkrachten.
Tijdens de ochtendstart gaat er drie keer een ‘toet’ af.

* Toet 1  8.20u                 leerlingen en ouders mogen naar binnen.
* Toet 2  8.27u                 leerlingen moeten naar binnen.
* Toet 3  8.30u                 leerlingen zijn in de klas, de les begint.

De leerlingen uit groep 3 tot en met 8 gaan via de hoofdentree naar binnen.

Ochtendpauze
De leerlingen van groep 3 t/m 5  spelen buiten van 10:00-10:15
De leerlingen van groep 6 t/m 8 spelen buiten van 10.15u- 10.30u.
Tijdens de pauze mag de leerling naar binnen om het toilet te bezoeken.

Middag
Na de lunch spelen de kinderen onder toezicht van een leerkracht buiten

Het plein
De leerlingen spelen op het plein. Spelen in de bosjes of in de fietsenstalling is verboden.

De leerlingen mogen tussen 1 maart en 1 november spelen op grasveld, mits het grasveld niet te nat is.

We houden het plein netjes en ruim door:
* De fietsen in de fietsenstalling te plaatsen.
* Afval in de afvalbak te gooien.
* Speelmateriaal weer terug te leggen in de buitenberging.

Balspelen
Voetballen mag in de pannakooi  op de dag volgens een vastgesteld rooster en het mag in de kuil.

De leerling waarschuwt de leerkracht als de bal over het hek naar de weg rolt, voordat de bal teruggehaald
wordt.

(Tik)spelen
Alle (tik)spelen worden veilig gespeeld door de leerlingen. Zonodig worden in overleg tussen leerlingen en
leerkracht afspraken bijgesteld.

Spelen op wielen
De leerlingen mogen wave boarden en skate boarden achter het bruine hek en naast de fietsenstalling
tijdens speelkwartier en tijdens de middagpauze. Geen bescherming noodzakelijk.



De leerlingen mogen met skeelers op het plein skaten. Het dragen van pols en kniebescherming is daarbij
verplicht.

Vallen en opstaan
Gewonde kinderen even laten liggen en de leerkracht op het plein waarschuwen. (Gewonde) leerlingen
moeten zelf gaan staan.

Mobiele telefoons
De leerling draagt een mobiel op een onzichtbare plek bij zich. De mobiele telefoon staat tijdens de gehele
schooldag uit.

Gedragsregels
Op het plein wordt gezellig gespeeld, door rekening met elkaar te houden is het voor alle leerlingen plezier
en veilig om te spelen. Zie het gedragsprotocol op de website.

De regels worden in de klas besproken.  Als een kind zich bij herhaling niet houdt aan de afspraken, wordt
het naar binnen gestuurd.


