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Klassenregels

Groep 3

Samen met de kinderen hebben de
leerkrachten de klassenregels opgesteld. Het
uitgangspunt waren de schoolregels (zie
kader van groep 4). Daarnaast hebben we de
input van de ouders, afkomstig van de
ouderavond
Positieve
Groepsvorming
besproken met de groepen. Deze kwam voor
een heel groot deel overeen met de ideeën
van de kinderen. Iedere groep heeft een
eigen aanpak gebruikt en is gekomen tot de
volgende klassenregels:

Groep 4
We hebben aandacht voor elkaar
-we zijn lief , niemand doet vervelend lief voor elkaar.
-iemand uit laten praten.
-we pesten elkaar niet, niet stoeien
-aandacht voor iedereen, we laten niemand alleen.
Iedereen is even belangrijk
- Niemand is de baas
- Iedereen mag meedoen
- Niemand pijn doen
We zijn zuinig op elkaar en op de school
-niemand gooit met spullen van de school
-zuinig op onze spullen
-niets afpakken, zoals een tas of zo
-je denkt na voor je iets doet, je bent zuinig op je
kinderen in de klas

Groep 1/2
Je bent voorzichtig met je spullen en met de spullen van een
ander
Je ruimt je eigen werk op voordat je iets anders kiest
Je bent lief voor een ander kind, (besproken is wat lief zijn
dan inhoudt, elkaar helpen als de ander dat wil, elkaar
troosten, zorg ervoor dat niemand klachten over je heeft)
Als de juf of een ander kind praat, zijn wij stil en luisteren
we goed
Op de gang ben je stil zodat we andere kinderen niet storen
Samen spelen, samen delen

Groep 5
We luisteren naar elkaar en praten niet door elkaar heen!
We zeggen alleen maar aardige dingen tegen elkaar en
doen elkaar geen pijn.
Probeer eerst zelf je probleem op te lossen. Lukt het niet
dan vraag je hulp van de juf.
We houden ons aan de gemaakte afspraken.

Groep 6/7
Let op jezelf.
Houd rekening met een ander.
Zorg voor goede samenwerking.

Groep 8
We laten elkaar uitpraten en praten niet door elkaar heen.
We werken samen als een team, betrekken iedereen
daarbij en helpen elkaar.
We houden rekening met elkaars gevoelens.

Luizencontrole
Bij de laatste controle, na de kerstvakantie, zijn er geen luizen of neten gevonden door de
werkgroep hoofdluis. Wel weer een dringende oproep om de gelederen te komen versterken.
Wie meldt zich aan? Meer informatie (of aanmelden) bij Joyce Lazeroms, 06 - 22 65 95 14

Hand Aut
BS ’t Bossche Hart heeft een aanbod gekregen om dit jaar mee te doen aan ‘Bikkels in Balans’,
een weerbaarheidstraining voor groep 4. Het betreft een pilot die wordt gegeven door bureau
Hand Aut. Deze brengt voor de school geen kosten met zich mee. De belangrijkste reden om mee
te doen is echter dat de training prima aansluit bij de uitgangspunten en activiteiten van Kanjer
en Positieve Groepsvorming. De training is deze week gestart.

Carnaval
Het programma voor onze carnavalsviering ziet er als volgt uit:
13.15 uur De kinderen komen de klas in en gaan vervolgens naar het leerplein waar we
starten met een krantendans.
13.30 uur Spelcircuit voor onderbouw en bovenbouw in groepjes.
14.45 uur Modeshow met aansluitend een prijsuitreiking.
15.10 uur Naar de klas om de jassen aan te doen. Kleuters
kunnen worden opgehaald door de ouders.
15.15 uur We gaan langs de uitgang bij de gymzaal naar buiten
om de Smoorfreter te onthullen.
15.30 uur Naar huis en genieten van een leutige vakantie!
Complimenten voor de werkgroep Carnaval die veel tijd heeft gestoken in een nieuwe opzet voor
onze carnavalsviering. Kinderen die meedoen aan de optocht van zaterdag mogen hun creatie
mee naar school nemen en op het schoolplein tentoonstellen. (Wel voor eigen risico: de poort
gaat op slot, maar er is geen toezicht).

Schoenen met rollers
Steeds meer kinderen komen naar school met schoenen waar onder de hak een wieltje zit, de
zogenaamde Heelys. We begrijpen dat de kinderen trots zijn op hun prachtig schoeisel en willen
de Heelys dan ook niet verbieden, zoals op veel andere scholen wel is gebeurd. Wel willen we
graag dat de wieltjes alleen buiten gebruikt worden en niet in de klas of op het leerplein. Met
een paar kinderen is al de afspraak gemaakt dat zij een extra paar
schoenen voor binnen mee naar school nemen. Een andere optie is dat
de kinderen hun Heelys wel aanhouden, maar er binnen op lopen i.p.v.
rollen. Als het wieltje makkelijk verwijderd kan worden, is dat ook nog
een mogelijkheid. Alvast bedankt voor de medewerking!

Jeugdprofessional:
Elke woensdagochtend van 10.30 uur t/m 12.00 uur heeft Jeugdprofessional Margje van
Kasteren van Wijkteam Bosschenhoofd haar inloopuur in het MFA-gedeelte van het
schoolgebouw (ingang aan het Midzomerplein). De jeugdprofessional kan u helpen met vragen
op het gebied van opvoeden & opgroeien, zorg & welzijn en werk & inkomen.
Voor meer informatie: https://www.halderberge.nl/wijkteam

Ontruimingsoefening
Na de carnavalsvakantie zullen we een ontruimingsoefening houden met de basisschool en de
Peuterspeelzaal. Hiervoor wordt eerst het ontruimingsplan aangepast, omdat er enkele
gebouwelijke en personele wijzigingen hebben plaatsgevonden. Zodra meer duidelijk is over
tijdstip en uitvoering, ontvangt u aanvullende informatie.

