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We hebben en tonen respect voor onszelf en voor de ander.
We noemen elkaar bij de naam en gebruiken geen bijnamen of scheldwoorden.
We nemen onszelf en de ander serieus.
We laten iedereen in zijn waarde.
We behandelen de ander zoals we zelf behandeld willen worden.
Er wordt geen geweld of bedreiging toegepast, ook niet verbaal.
We schelden niet, schelden doet ook pijn.
We luisteren naar elkaar.
We helpen elkaar en sluiten niemand buiten.
We gaan zorgvuldig met onze spullen om, maar ook met die van anderen.
We blijven van elkaar en van elkaars spullen af.
We komen afspraken na.
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Vraag eerst je maatje om hulp, dan een ander kind en als laatste de leerkracht.
Denk eraan dat je andere kinderen niet stoort.
Wanneer iemand om hulp vraagt, mag je “nee” zeggen als het niet uitkomt.
Wanneer je klaar bent met je taakwerk, vraag je juf/meester of het goed is.
Bij goedkeuring leg je dit op de afgesproken plek.
Je ruimt alles zelf op.
Je hangt de magneet in de dagkleur achter de planningsmagneet.
Keuzewerk mag je zelf netjes opruimen op de vaste duidelijk herkenbare plaats
en daarna met je symbool aangeven op het keuzebord wat je volgende keuze is.

Halen en brengen van de kinderen
Tot de herfstvakantie van groep 2 worden de kinderen naar de klas gebracht. De ouders
nemen in de klas kort afscheid en vertrekken dan weer. Ouders zitten niet op de stoelen
in de kring of op de tafels. Na de herfstvakantie brengen de ouders van de groepen 2
hun kind naar binnen en nemen bij de deur afscheid. Ze gaan niet meer mee de klas in.
Mocht er iets zijn met uw kind kunt u dit natuurlijk even melden bij de leerkracht. Mailen
kan ook. Mocht u meer tijd nodig hebben, maak dan even een afspraak met de
leerkracht na schooltijd.

