Afspraken en pleinregels op de Gooilandschool.

Kort samengevat:
Ik heb respect voor anderen.
Ik luister goed naar wat mij gevraagd wordt.
Ik speel leuk en veilig.
Of ik speel met kinderen samen of ik laat andere kinderen met rust.
Als er stop gezegd wordt, hou ik ook op.
Ik loop rustig en stil naar buiten en weer terug naar de klas.
Eten en drinken doe ik in de klas.
Ik mag alleen naar binnen nadat ik dat gevraagd heb.
Waar mag je spelen?
Je mag spelen op het plein, binnen de hekken.
En verder…..
Gebruik speelgoed alleen op de manier waarvoor het bedoeld is. Met stelten alleen
steltlopen, met rackets alleen tennissen enzovoort.
Voetballen:
Met schuimballen. (als het plein erg nat is met plastic ballen)
Elke groep heeft 1x in de week het grote veld en 1x per week het kleine veld en 1x per week
de schommel. Houd je aan het rooster.
Schommel: Op de schommel gelden de volgende afspraken:
Maximaal 3 kinderen tegelijk op de schommel.(groep 3 met 4 kinderen)
Je mag zo hoog totdat de spanning van de kettingen af gaat.
(Kinderen kunnen dit voelen en je kan het ook zien.)
Afstappen als de schommel stil staat.
Houdt afstand tot de schommelende schommel.
Zorg voor een eerlijke verdeling wie erop mag en gebruik de zandloper.

Afspraken en pleinregels op de Gooilandschool.
Omgaan met elkaar:
● Heb respect voor anderen.
Op het plein wordt toezicht gehouden door de coördinator, de conciërge en ouders. Je
spreekt ze op een beleefde manier aan, dus zeg je mevrouw, meneer, meester of juf.
Je luistert naar de aanwijzingen van de begeleiders.
● Speel leuk en veilig.
Een spelletje is leuk als het voor iedereen leuk is.
Spreek af met wie je speelt, wat je gaat doen en wat de regels zijn. Laat kinderen waar je niet
mee speelt met rust.
Je zorgt er voor dat het veilig is voor jezelf en voor andere kinderen. Wees ook voorzichtig
met de materialen waarmee je speelt. Een spel kan nooit de bedoeling hebben elkaar
pijn te doen.
● Stop, hou op!
Als iemand iets doet wat je echt niet fijn vindt, zeg dan: stop, hou op!
Zegt iemand dit tegen jou: hou dan ook op! Houdt het niet op, loop dan weg en ga naar een
spelbegeleider.
Tijdens de grote pauze:
● Je mag al het speelgoed dat buiten staat pakken. Heeft een ander kind iets wat jij wilt
hebben vraag er dan om. Let op: het antwoord kan ook “nee” zijn.
● Je ruimt het speelgoed na gebruik op in de bakken of je levert het in bij een
spelbegeleider. Om 13.30 uur ruimen de daarvoor aangewezen kinderen alle speelgoed
op.
● WC-gebruik: leerlingen mogen tijdens de pauze naar het toilet als ze het gevraagd
hebben. Je gebruikt de wc van je eigen groep.
● Laat je mobiele telefoon en andere elektronische apparatuur in de klas of in je tas.

Activiteiten:
Voetballen:
We voetballen alleen met zachte foamballen. Als het plein erg nat is mag er met plastic
ballen gevoetbald worden. Komt een bal tussen de fietsen dan mag 1 speler de bal
voorzichtig pakken en ingooien. Voor de veldjes en de schommel is er een rooster.
Plastic bal: Hiermee kun je kingen, two-square en allerhande gooi-spellen doen. Is het plein erg nat
dan mag je ermee voetballen.
Hockey :Met de hockeysticks alleen hockey spelen en alleen met de bijbehorende ballen.
Tennis. We hebben plastic tennisrackets waarmee je mag tennissen. Ga hier voorzichtig mee
om! Alleen tennissen met de bijbehorende kleine foamballen, anders sla je de rackets
stuk.
Bal op het balkon of dak: De bal rustig laten liggen. De coördinator haalt de ballen
regelmatig van het balkon en het dak af.
Stelten: Hiermee mag je steltlopen.
Touwen: Hiermee mag je touwtje springen.
Stoepkrijt: Hiermee mag je tekenen op het krijtbord op de stoeptegels.
Zitzakken: Gebruiken om op te zitten. Alleen op de houtsnippers als die helemaal droog
zijn, anders op de tegels. Richtlijn: Éen zitzak per groepje.
Extra spellen.
We hebben een schaakspel, dammen, mens-erger-je-niet etc.
Laat alle onderdelen bij het spel, anders raken we dingen kwijt.
Ruim het spel na gebruik weer op.
Spelletjes die om veiligheidsredenen niet zijn toegestaan:
● Spelen onder het klimrek (andere kinderen springen naar beneden)
● Tussen de fietsen spelen.
● Op de groene hekken, elektriciteitskast, doeltjes of pingpongtafel zitten of staan.
● Met de bal tegen de ramen gooien.
● Stoeien: als je graag wilt stoeien ga dan na school op judo of boksen.
● Speelgoed als “wapen” gebruiken.
Deze afspraken zijn bedoeld om de pauze voor iedereen leuk en veilig te laten zijn.
Bij zaken die niet in de regels staan beslist de coördinator.

Op het kleuterplein gelden de onderstaande regels:
Algemeen:
● Het kleuterplein loopt tot de heg bij de fietsenstalling, tot daar mogen de kinderen
spelen.
● Als je naar binnen wil, vraag je toestemming aan de begeleiders en gebruik de
plasketting.
● Van de losse speelplanken op het kleuterplein geen glijbaan maken.
● Alleen op de tegels en de snippers spelen. Achter de zandbak ligt het net. Als je over
het net loopt gaat dit snel kapot.
● Laat alle planten met rust.

Voetballen:
● Als het plein droog is mag je voetballen met foamballen. Is het plein nat dan mag dat
met plastic ballen.
De zandbak:
● Alleen met zand spelen in de zandbak.
● Zand in de zandbak laten.
● De scheppen alleen in de zandbak gebruiken.
De schommels:
● zittend (op je billen) schommelen.
● duwen tegen de rug van de kinderen.
De banden:
● Maximaal 3 op elkaar stapelen!
● Alleen op de tegels gebruiken.
Het klimrek:
● Op je billen of rug van de glijbaan glijden.
● Je glijdt zonder speelgoed of andere attributen.
● De rubber tegels onder het klimrek moeten om veiligheidsredenen vrij zijn van
speelgoed.
Deze afspraken zijn bedoeld om de pauze voor iedereen leuk en veilig te laten zijn.

