Zorg goed voor jezelf
Zorg goed voor de ander
Zorg goed voor deze plek

Beste ouder(s),
De school is nu ongeveer 10 weken bezig en er is al weer een hoop gebeurd en een hoop geleerd.
U heeft met de leerkracht van uw kind kennis kunnen maken en er is al een ouderavond geweest waar
u voorlichting heeft gekregen over het werk van de Medezeggenschapsraad; directeur Han de Jonge
heeft u meegenomen in de ideeën die wij hebben met de school en de vraag gesteld ‘Hoe u hier een
bijdrage aan zou kunnen leveren’. En zelf heb ik een praatje gehouden over het pedagogisch klimaat
op De Globe.
In mijn praatje heb ik verteld, dat de eerste weken van het schooljaar erg belangrijk zijn voor een
goede sfeer en werkklimaat in de groep. Zo moeten de leerlingen en de leerkrachten aan elkaar
wennen en elkaar leren kennen.
Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen weten hoe zij met elkaar om moeten gaan om zich veilig te
voelen en hoe zij het beste zelfstandig kunnen werken of met andere kinderen kunnen samenwerken.
De leerkracht van uw kind heeft samen met de leerlingen hier een aantal leefregels (klassenregels)
over opgesteld, zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Omdat elke klas zijn eigen
klassenregels heeft gemaakt, kunnen ze per groep van elkaar verschillen.
Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze klassenregels. Hieronder kunt u deze
leefregels lezen en we hopen dat u hier thuis af en toe ook aandacht aan kunt besteden. Om er zeker
van te zijn dat u de regels van de groep van uw kind heeft gelezen, vragen wij u als bewijs hiervan het
onderstaande strookje ondertekend met uw kind mee terug te geven naar school.
Koos van Hattum (adjunct-directeur)
Kleuters: (Den Hertigstraat en Zwartewaalstraat)
- Er is er maar één die praat zodat het luisteren beter gaat
- Netjes lopen in de rij dat hoort erbij
- Blijven zitten op je stoel dat kunnen er hier een heleboel
- Ruzie maken is niet fijn laten we allemaal vriendjes zijn
- Nu laten we merken hoe we rustig kunnen werken
- Samen spelen samen delen
- Heeft een vriendje soms verdriet help hem dan als je het ziet
Zwartewaalstraat:
Groep 3:
- We luisteren naar de juf en naar elkaar
- We laten elkaar uitpraten
- We letten op
- We zitten in de goede luisterhouding
- We helpen elkaar nadenken en opdrachten maken
- We praten zachtjes met elkaar over de les
- We zijn aardig tegen elkaar
- We zorgen ervoor dat het voor iedereen gezellig is
- We doen altijd ons best
- We werken netjes
Groep 4:
- Ik loop tijdens de les niet door de klas, om anderen niet te storen.
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- Ik help anderen en fluister tijdens de les.
- Ik heb respect voor anderen en voor de spullen van een ander
- Ik luister naar anderen en laat anderen uitpraten.
- Ik lach met anderen, niet om anderen.
- Ik accepteer iedereen zoals hij is: blank, donker, dik, dun, slap, sterk
Groep 5:
- Ik loop tijdens de les rustig door de klas om niemand te storen.
- Ik fluister tijdens de les.
- We helpen elkaar.
- We luisteren naar elkaar.
- Ik praat bij het samenwerken over het werk.
- Ik overleg met mijn maatje.
- Wij hebben respect voor elkaar.
- We lachen met elkaar, niet om elkaar.
Groep 6:
- We doen lief en zijn eerlijk tegen elkaar.
- Samen spelen, samen werken en samen delen.
- Elkaar helpen is niet voorzeggen.
- We geven het voorbeeld aan de jongere kinderen.
- We hebben respect voor elkaar.
- We zijn rustig in de klas en in de school.
Groep 7:
- Wij praten zachtjes met elkaar.
- Wij horen bij elkaar, dus sluit niemand buiten.
- Wij luisteren naar elkaar.
- Wij lachen met elkaar niet om elkaar.
- Wij helpen elkaar.
Groep 8:
- We tonen respect voor elkaar.
- We lachen met elkaar niet om elkaar.
- Tijdens het werken fluisteren we.
- Wij zijn altijd op tijd!
- In de klas helpen we elkaar!
Den Hertigstraat:

Groep 3:
- Wij laten merken hoe rustig wij kunnen werken
- Kun jij het even niet alleen, dan zijn er anderen om je heen.
- Praten kunnen we niet allemaal tegelijk, luisteren is ook belangrijk
- Netjes zitten op je stoel, dat kunnen er in deze klas een heleboel
- Ik maak eerst alles wat ik kan
- Lachen is fijn, uitlachen doet pijn
- Ruzie maken is niet fijn, want we willen allemaal vriendjes zijn
- In de klas is het altijd zo fijn, omdat we met z’n allen zijn
- Groot en klein, zo leuk dat we allemaal anders zijn
- Ik denk eerst na, voordat ik iets tegen iemand zeg
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Groep 4:
- Wij zijn stil als een ander praat.
- Wij praten om dingen op te lossen en luisteren naar elkaar.
- Wij sluiten niemand buiten.
- Wij tonen respect voor elkaar.
- Wij letten op onszelf en houden onze handen bij onszelf.
- Wij vragen om hulp bij de juf of een klasgenoot als wij iets niet snappen.
- Wij helpen elkaar als iemand om hulp vraagt.
Groep 5:
- We lachen mèt elkaar in plaats van òm elkaar
- We helpen elkaar
- We zijn lief voor elkaar
- We lossen alles samen op
- We werken op onze eigen plaats
- We werken stil en zelfstandig.
- Als we samenwerken, overleggen we op fluistertoon.
- Als we praten doen we dat om beurten en met een rustige stem, zodat we elkaar kunnen
verstaan.
Groep 6:
- Wij helpen elkaar.
- Wij luisteren naar elkaar.
- Wij lopen in de klas en gang.
- Wij zorgen voor een goede sfeer.
- Wij zijn beleefd tegen elkaar.
- Wij hebben respect voor elkaar.
Groep 7:
- Wij overleggen goed met elkaar bij het samenwerken
- Wij fluisteren bij het samenwerken
- Wij zorgen voor een goede sfeer
- Wij sluiten niemand buiten
- Wij geven iedereen een kans
- Wij lachen met elkaar en nooit om elkaar
Groep 8:
- We blijven positief
- We zijn aardig en hebben respect voor elkaar
- We accepteren elkaar zoals we zijn
- We steken onze vinger op
- We praten beleefd tot elkaar
- We laten elkaar uitpraten
- We lopen niet tijdens de instructie
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