Afspraken LAGER

Sint-Jansschool - School met een hart!
SAMEN maar toch UNIEK
LEREN voor het LEVEN
ZELFSTANDIG in VERBONDENHEID
met VEERKRACHT voor de TOEKOMST
Samen maar toch uniek:
Samen spelen:
We spelen samen op de speelplaats, conflicten proberen we
rustig op te lossen door erover te praten. We vechten niet. Als
we het probleem niet zelf kunnen oplossen roepen we de hulp
van een leerkracht. In de kleine zaal is een ‘time-out’ hoekje
voorzien.
Samen materiaal gebruiken/delen op de speelplaats:
De leerlingen krijgen ballen en materiaal aangeboden op de
speelplaats. Wij vragen om respectvol daarmee om te gaan en
steeds alles netjes op te ruimen.
Iedereen is uniek:
Iedereen is anders, iedereen is uniek. We respecteren elkaar
zoals we zijn en lachen elkaar zeker niet uit.

Leren voor het leven:
VEILIGHEID
Fluojassen:
Gedurende de periode tussen de herfst - en Paasvakantie
draagt elke leerling zowel 's morgens, ’s middags als ’s avonds
zijn/haar fluojas ongeacht op welke manier hij of zij naar school
komt.
Bij geplande schooluitstappen is het dragen van een fluojasje
verplicht. Ongeacht de periode.
Indien je niet over een fluojas beschikt kan je die ofwel elders
ofwel op school aankopen voor de prijs van 5 euro.
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STIPTHEID
Kom stipt naar school
‘s morgens
‘s middag

8u25
12u55

De lessen storen eenmaal ze al bezig zijn, is echt niet leuk!
Niet voor de leerkracht, maar ook niet voor de andere
leerlingen.
Taken - Huiswerk
Huiswerken of taken worden tijdig ingediend bij de leerkracht.

Turngerief
Voor de turnles dragen de leerlingen van het lager een turn
T-shirt van de school met een zwart of blauw shortje. Er wordt
verwacht dat de turnschoenen proper zijn.
Zwemgerief
Tweewekelijks gaan de leerlingen van het lager zwemmen,
vergeet je zwemgerief niet.
De zwemkalender staat bij de documenten op de website van
de school.
GEZONDHEID
Drankjes:
Je mag je eigen fles met water meebrengen. Je kan/mag ze op
school hervullen.

Fruitdag:
Woensdag is het fruitdag. Je brengt dan geen koeken mee.
Zorg (indien nodig) dat het fruit gesneden is en dat je een
aangepaste hoeveelheid mee hebt in je doosje.
Liefst vast fruit.
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NETHEID
Boekentassen:
Boekentassen staan per klas netjes gerangschikt op de
aangeduide plaats zowel op de speelplaats, in de gang of in de
klas.

Zelfstandig in verbondenheid:
VERANTWOORDELIJKHEID
Belteken:
Als de bel rinkelt, ga je naar je rij en ga je onmiddellijk op je stip
staan. Bij het fluitsignaal is het volledig stil.

Brooddozen:
De brooddozen worden 's morgens in klas verzameld in een
box. Per klas wordt een verantwoordelijke aangeduid. Die
zorgt voor de box, brengt die 's middags mee naar de
speelplaats en plaatst die op het rekje voor de klas van de
peuters. Ook na het middageten gaan de brooddozen opnieuw
in de box die op het rekje geplaatst wordt. De verantwoordelijke
neemt dan de box mee naar de klas.
Zorg dat de brooddozen genaamtekend zijn.
Respect voor het materiaal:
In klas wordt meestal gewerkt met materiaal van de school. Dit
kan gaan van kleine zaken zoals latten, passers, potloden,...tot
groot kostelijk materiaal; chromebooks, Ipad, laptop,
fototoestel,...
Je draagt zorg voor het materiaal en alles wordt netjes terug op
zijn plaats gelegd na het gebruik ervan.
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VERBONDENHEID
Jarigen:
Als je jarig bent, word je gevierd in de klas. Je brengt zelf niets
mee om uit te delen, je krijgt een geschenkje van de school.

Schoolvieringen:
Bij de start en het einde van het schooljaar houden we een
eucharistieviering in de kerk. We vieren dit als school in één
grote verbondenheid. Anders- of niet-gelovigen hoeven niet mee
te bidden, maar gedragen zich respectvol in de kerk.

met veerkracht voor de toekomst:
Kritiek:
We leren omgaan met kritiek en leren ook passend
opbouwende kritiek geven.

Fouten maken:
We maken allemaal wel eens fouten en we komen naar school
om te leren.
Maar het is wel de bedoeling dat we leren uit onze fouten.
Herhaaldelijk foutief gedrag wordt zeker gemeld aan de ouders.

VEEL SUCCES!!
PRAKTISCH:
Mogen we vragen dat de leerlingen geen gadgets, speelgoed of ander waardevol materiaal
meebrengen naar school.
De school of leerkrachten kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij diefstal, verlies of
schade.
Leerlingen die door omstandigheden een gsm meebrengen naar school, leggen die in het
daarvoor voorziene mandje in de klas.
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