
Leefregels “Sleutelbos” (dit kan nog worden aangevuld naar 1 september 2018 toe) 

 

 
 

School begint om 08u30 STIPT en iedereen wordt op tijd op school verwacht! Zowel 
kleuters als lagere school kinderen. Ook ’s middags komen de kinderen op tijd op school. 
Stipt om 13u30! Dit is fijn voor de kinderen en voor de juf! 
De poort zal dan ook meteen gesloten worden na het belsignaal, dit om de veiligheid van 
de kinderen te bewaken! Het is dan ook niet fijn om steeds de poort te moeten openen 
voor “te laatkomers”. 

 

 
 

Toiletbezoek gebeurt in de speeltijden zodat storen van de les zoveel mogelijk beperkt 
kan worden. Ook om vandalisme te beperken.  

 

 
 

Iedere ochtend neemt uw kind een stukje fruit mee als tussendoortje en iedere namiddag 
een stukje fruit of koek. 

 

 

Na het belsignaal gaan de leerlingen in stilte naar de klas en dit in alle rust. Enkel de 
leerlingen van dienst blijven om vuil te ruimen en alles netjes te zetten op de speelplaats. 
De 2de en 3de kleuterklas gaat ook meteen naar de klas samen met de juf, dit bij het 
eerste belsignaal. De 1e kleuterklas zal op de stip blijven staan en onder begeleiding van 
de juf naar de klas gaan. 

 

 
 

Om 12u10 eten de leerlingen van de lagere school hun boterhammen in de klas van L3 en 
L5, warme maaltijd wordt genuttigd in de eetzaal. Van 12u30 -12u55 eten de kleuters in 
de eetzaal zowel warme maaltijd als boterhammen. De boterhameters van bovenbouw 
zullen de kans en verantwoordelijkheid krijgen om buiten te eten.  

 

 
 

In de eetzaal verwachten wij stilte, zodat iedereen rustig kan eten. Daarom krijgen de 
kleuters een vaste plaats en vragen wij voor de kleuters over het hele jaar een vast 
stramien om te blijven eten. 

 

 
 

Op het einde van de dag als de bel gaat, gaan alle kinderen naar zijn/haar rij. De rijen 
voor de begeleide rangen worden eerst gemaakt en vertrekken eerst, nadien gaat de 
schoolpoort open. Kinderen gaan pas naar hun ouder(s) als ze daarvoor de toestemming 
hebben gevraagd en gekregen. Zo kan alles veilig verlopen 

 

 
 

Als je jarig bent breng dan geen individuele cadeautjes of snoep mee. Een cake of een 
gezonde snack, zie voorbeeld op de website, eten we gezellig samen op! Het gaat om de 
gezelligheid en het samen feest vieren in de klasgroep 

 


