
WAAR MAG JE SPELEN?

AFSPRAKEN TIJDENS DE OVERBLIJF

* Wanneer je naar buiten gaat, ga je door de 
rechterdeur (van binnenuit gezien) naar buiten. 

Naar binnen gaan doe je door de linkerdeur 
(van binnenuit gezien).   

* Probeer voordat je naar buiten gaat eerst naar 
de wc te gaan.  

* Moet je toch naar de wc als je buiten bent, vraag 
je dit aan de juf of meester die het dichtst bij de 

kleuteringang staat. Groep 3 t/m 8 gebruikt de wc 
van groep 6 en 8.

*  Zand houden we zoveel mogelijk in de zandbak. 
Er mag water worden gehaald, totdat de juf of 

meester zegt dat het genoeg is. 5 minuten voordat 
de pauze is afgelopen, helpen de kinderen die bij 

de zandbak hebben gespeeld met opruimen en 
aanvegen.

* Met elkaar stoeien mag, als iedereen die 
meedoet dat ook echt leuk vindt. Wil iemand niet 

meer meedoen, respecteer je dit. Als de juf of 
meester het stoeien te ruw vindt worden, stop je 

ermee zonder in discussie te gaan.

* Er mogen 8 kinderen tegelijk in de voetbalkooi. 
Wanneer er veel kinderen willen voetballen, wordt 

er halverwege gewisseld. 

* Materialen uit de schuur mogen door jullie 
allemaal worden gebruikt. Als je iets pakt, ruim je 

het aan het einde van de pauze zelf weer netjes op 
in het schuurtje.

* Wanneer de juf of meester klapt ga je in de rij 
van je groep staan, kinderen uit groep 5,6,7 en 8
mogen zelfstandig en rusti g naar binnen lopen.

*Als je ervoor kiest je jas aan te doen, laat je die 
aan. Kies je ervoor je jas binnen te laten, kun je die 

ti jdens de pauze niet halen (groep 3 t/m 8).

AFSPRAKEN OVERBLIJVEN

Groep 3-4-5 mag op het grote plein en het voorplein spelen. Op het plein van de 
oude brandweer kun je meedoen aan een spelacti viteit. 

Groep 6-7-8 mag op het grote plein, het voorplein en aan de zijkant van de 
school spelen. Hierbij blijf je op het gras of het grindpad en mag je tot en met het 
lokaal van groep 1/2D komen. Op het plein van de oude brandweer kun je mee-

doen aan een spelacti viteit.

Wanneer er geen kinderen van de Snijdersschool buiten zijn, mag je ook aan hun 
kant spelen. Op het moment dat er kinderen van de Snijdersschool naar buiten 

komen, ga je weer terug naar onze kant.
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