Spelen op het plein
Enkele praktische tips voor ouders die pleinwacht lopen
Tijden De Schatgraver, van Houtenlaan
Als u als pleinwacht aan de beurt bent wordt u verwacht om ongeveer 11. 55 uur op school. Vanaf 12.00 uur
gaat de pleinwacht in en komen de eerste groepen kinderen op het plein. De pleinwacht duurt tot 13.00 uur als
de laatste groepen die pauze hebben weer naar binnen gaan.
Maandag, dinsdag en donderdag:
•
•

12.00-12.30 Groepen 3 t/m 5
12.30-13.00 Groepen 1 t/m 2

Vrijdag:
•

12.15-12.45 Groep 5

Tijden De Schatgraver, locatie Marshof, Tichelmeesterlaan
Alle groepen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.15-12.45 uur

Pleinwachthesje
Als u pleinwacht heeft verzoeken we u om een pleinwachthesje te dragen. Op die manier bent u herkenbaar
voor de kinderen. De pleinwachthesjes liggen in verschillende maten in een bakje bovenop de
personeelskapstok.

Regels op het plein
Op het hele plein mogen de kinderen vrij spelen tot aan het speellokaal. Niet achter de
school of tussen de fietsen.
Op het plein gelden de normale regels van omgaan met elkaar. Op school hanteren we de
regels van de kanjertraining:
•

We helpen elkaar

•

We vertrouwen elkaar

•

Niemand speelt de baas

•

Niemand lacht uit

•

Niemand doet zielig

Meer informatie over de Kanjertraining kunt u vinden op de website van de school www.deschatgraver.nl en
de website van de Kanjertraining, www.kanjertraining.nl

Op De Schatgraver en op de Marshof
In de hekken en bomen mag niet geklommen worden.
Voetballen mag volgens het voetbalrooster. Dit hangt bij de ingang van de school.

Op De Schatgraver:
De grote materialen van de kleuters mogen tijdens de middagpauze alleen gebruikt worden, door de groepen 1
en 2. Na afloop van hun pauze ruimen ze zelf hun materialen weer op, door ze bij de schuur te zetten. Ze
hoeven er niet in, tenzij de leerkracht dat speciaal komt vragen. Het handigst is om even in je handen te
klappen en te roepen “opruimen”, dan gaan de kinderen opruimen. Begin een paar minuten voor het eind van
de pauze.
In verband met de veiligheid mag er tussen de middag niet gestept, geskeelerd of geskateboard worden.

Op de Marshof
Hou er op de Marshof rekening mee dat er op het hele plein gespeeld mag worden en ook op de velden achter
de school. Kinderen van de Marshof die op school overblijven spelen ook op dit plein. Er zullen dus veel
contacten zijn tussen kinderen van de Marshof en kinderen van de Schatgraver.

Gele kaarten
Als een kind nodig naar de WC moet, moet het toestemming aan u vragen. Er zijn een aantal gele kaarten . U
kunt een kind zo’n gele kaart geven. Binnen weten we dan dat het kind toestemming heeft. Het kind moet de
gele kaart weer bij u inleveren als het naar buiten gaat.
De gele kaarten liggen in het bakje bij de pleinwachthesjes op de kapstok voor personeel en bezoekers.

Wisseling van de groepen (alleen Schatgraver)
De leerkrachten drukken op de bel als de groepen moeten wisselen. De kinderen gaan dan in de rij staan en
worden opgehaald door de leerkracht. De materialen moeten dan opgeruimd zijn. Overleg even met de
leerkrachten of het in of buiten de schuur opgeruimd moet worden.

Wat als het regent?
Als het hard regent overleggen de beide pleinwachten met elkaar en een leerkracht van de bouw die pauze
heeft. Samen nemen zij een beslissing of de kinderen buiten mogen blijven of naar binnen moeten.
Als ze besluiten dat de kinderen naar binnen moeten, gaan de kinderen in hun eigen klas spelen. De leerkracht
van die groep moet dan ook naar zijn of haar klas gaan. Als pleinwacht blijft u in de buurt van de lokalen van de
bouw die pauze heeft, zodat u de leerkracht kunt ondersteunen in de groep.

Hulp nodig?
Als er een incident is waar bij hulp nodig is, bijvoorbeeld door een kapotte knie of tand in de lip, dan kunt u het
kind in de school overdragen aan een leerkracht. Deze zal dan zorgen voor de noodzakelijk troost en pleisters.

