Welkom bij Stekelbees
Hoegaarden

Halli hallo nieuwe stekelbezer,
Op al deze vragen willen wij een antwoord zoeken samen met jou…
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1. Wat is Stekelbees?
Stekelbees wordt georganiseerd door de vzw Landelijke Kinderopvang. De gemeente
Hoegaarden ondersteunt de werking op financieel en logistiek vlak. Stekelbees is een
plek waar kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar worden opgevangen door professionele
kinderbegeleidsters.
Tussen 7u en 18u30 zijn de deuren van Stekelbees open. Natuurlijk niet als jullie
kinderen in de klas zitten. Tijdens schoolvrije en vakantiedagen zijn we doorlopend open
van 7u tot 18u30.
Tijdens schooldagen moeten ouders vaak gaan werken. Zelfs met de beste wil van de
wereld is het dan moeilijk om zelf je kinderen op te vangen. Daarom staan wij klaar met
een team van ongeveer 15 kinderbegeleid(st)ers. De kinderen kunnen hier naar
hartelust spelen, knutselen, dansen, … .
Spelen
De opvang is onderverdeeld in speelhoeken. Zo proberen we het gezellig en knus et
maken voor alle kinderen, wat niet evident is met grote groepen.
Bij Stekelbees spelen we ook daarom in leeftijdsgroepjes. De kleuters tot en met het 1e
lj zitten dan ook apart in een ruimte die voorziet in hun behoeften, op vlak van toezicht,
speelgoed en infrastructuur.
Activiteiten
Ook de activiteiten worden aangepast aan de leeftijd. Een kleuter van 2,5 heeft immers
nog niet de vaardigheden van een 5-jarige. Afhankelijk van de grootte van de groep
worden 2, 3 of 4 verschillende aangepaste activiteiten aangeboden.
Meestal worden de kinderen zo ingedeeld:
- instappers, 1e kleuterklas
- 2e en 3e kleuterklas (soms ook nog de kinderen van het 1e lj)
- 1e, 2e, 3e lj
- 4e, 5e, 6e lj
Activiteiten worden aangeboden op woensdagnamiddag, schoolvrije en vakantiedagen.
Activiteiten vinden plaats om 10u en om 14u. Best om de kinderen niet in het midden van
een activiteit af te zetten of op te halen.
Huiswerk
Wij voorzien toezicht op het huiswerkgebeuren, dit wil zeggen dat wij niet opgeleid zijn
om huistaakbegeleiding te doen. Wij zorgen dus enkel voor voldoende ruimte en een
rustige omgeving zodat de kinderen zelfstandig hun huiswerk kunnen maken. Wij

verplichten niemand om huiswerk te maken. Ouders hebben de
verantwoordelijkheid om goede afspraken te maken met hun kinderen.
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2A. Wie komt er naar Stekelbees?
Alle kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar (of t.e.m. het 6e leerjaar) die in Hoegaarden
wonen of naar school gaan kunnen op school- en vakantiedagen naar Stekelbees komen.
Kinderen die in de Gemeentelijke Basisschool (GBS) en Mariadal naar school gaan, komen
naar de Polder als de school uit is.
Kinderen die naar school gaan in de kleuterschool te Outgaarden of Meldert, worden in
de locaties ter plaatse opgevangen.
Op woensdagnamiddag is er maar één Stekelbees open, De Polder. Dan mogen alle
kinderen van alle scholen in Hoegaarden naar het grote Stekelbeeshuis in Hoegaarden
komen.
Het busje van GBS rijdt dan langs de school van Outgaarden en neemt de kinderen mee
die naar Stekelbees gaan. De kinderen uit de school van Meldert worden door de lieve
juffen van De Boskabouters gebracht.
Op vakantiedagen is ook alleen het grote Stekelbeeshuis in Hoegaarden open. Alle
kinderen zijn hier dan welkom. Kinderen van de scholen in Hoegaarden, maar ook
kinderen van andere scholen die in Hoegaarden wonen.
Sinds november 2011 kan je ook beroep doen op de korte gemelde opvang in de
Gemeentelijke Basisschool. Hier worden enkel de kinderen opgevangen die altijd voor
17u worden opgehaald. Landelijke Kinderopvang selecteert de kinderen die hiervoor in
aanmerking komen. Deze opvang is er enkel op maandag-, dinsdag- en donderdag avond
van 15u30 tot 17u.
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2B. Inclusie in stekelbees Hoegaarden
I edereen is welkom in onze opvang
N oden worden gehoord
C entraal staat de zorg
L eren doen we van elkaars verschillen
U niek zijn we allemaal
S amen zijn we één: ouder, kind en opvoeders
I eders kracht is belangrijk
E valuatie en overleg
In IBO Hoegaarden proberen we elk kind de zorg te geven die het verdient. Samen met
u zoeken wij, in de mate van het mogelijke, naar de meest geschikte manier om deze
zorg te verzekeren. Niet de diagnose staat bij ons centraal, maar wel de zorg die het
kind nodig heeft.
Om ervoor te zorgen dat uw verwachtingen stroken met de onze, vragen wij om vooraf
even langs te komen. Tijdens een eerste gesprek wisselen we belangrijke informatie uit
en krijgt u de kans om de opvang te leren kennen. U bent ook steeds vrij om al eens
langs te komen met uw kind, zodat hij/zij kan wennen aan het hele gebeuren.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten die wij
aanbieden. Op die manier krijgen ze de kans om hun talenten te ontwikkelen. Uiteraard
wordt er hierbij rekening gehouden met hun eigen kunnen en staan wij steeds klaar om
te helpen.
Daarnaast vinden wij ook uw mening belangrijk. Ouders blijven uiteraard de eerste
opvoeders en precies daarom zullen wij steeds een bondgenootschap met jullie aangaan.
In samenspraak met jullie zoeken we naar wat het beste is voor jullie kind.
De indeling van de ruimten draagt bij aan de eventuele noden van kinderen met
specifieke zorgbehoeften. Zo zorgt de Stekelbeesstraat voor een duidelijk en
gestructureerd spelaanbod, waardoor ook kinderen met meer nood aan structuur tot
spel kunnen komen. In de schildpadruimte kunnen kinderen tot rust komen wanneer ze
even willen ontsnappen aan de drukte van de opvang.
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3A. Waar vind je Stekelbees?
Erkende opvang onder toezicht van Kind&Gezin:
Dienstencentrum De Polder:
Gemeentelijke basisschool en basisschool Mariadal
Kloosterstraat 29/2 - 3320 Hoegaarden -016-76 56 59

Gemelde opvang
Korte Gemelde Opvang
(opvang op school op ma – di –do tot 17u)

Doelstraat 78 – 3320 Hoegaarden – 0477 07 46 45
Kleuterschool Outgaarden:
Brugstraat 20 - 3321 Outgaarden - 016-76 56 59
Kleuterschool Meldert:
Meerstraat 6b - 3320 Hoegaarden - 016-76 56 59

3B. contactgegevens
Verantwoordelijke kinderopvang Hoegaarden;
Thiry Kim

LKhoegaarden@landelijkekinderopvang.be – 016/76 56 59
Voor meer info; www.Landelijkekinderopvang.be
Administratieve medewerkers
Sylvia Dedecker en Cindy Ressen
admibohoegaarden@landelijkekinderopvang.be – 016/76 56 59

4. Hoe moet je inschrijven?
Voor een eerste inschrijving kan je dagelijks terecht bij de verantwoordelijke (op
afspraak) of bij de kinderbegeldeisters. Je kan ons hiervoor bellen of mailen via de
contactgegevens die hierboven werden weergegeven. Voor vakantie- en snipperdagen
moet je vooraf online inschrijven. Omtrent de inschrijvingsperiode voor de vakanties
wordt u geïnformeerd door nieuwsbrieven die vanuit Landelijke Kinderopvang worden
verdeeld in de scholen te Hoegaarden.
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Wat breng je mee bij een inschrijving?
-

-

-

Vooraf zal je via mail een aantal documenten ontvangen, we vragen je graag om
deze af te drukken en met pen in te vullen. Deze mag je dan meebrengen op de
afspraak voor de inschrijving.
Vanaf 2 kinderen (ook als die niet allemaal bij Stekelbees komen)
 een kopie van je trouwboekje OF
 een attest van de gemeente: gezinssamenstelling
Voor het bewijzen van lage inkomens: een kopie van de WIGW-kaart of recentste
aanslagbiljet van alle gezinsleden (attest van gezinssamenstelling verplicht).

Wat breng je bij het eerste bezoekje mee?
 pantoffeltjes want binnen doen we onze schoenen uit
 een label aan de boekentas met de naam van het kind, de school en het
telefoonnummer van de ouders

5. Wie werkt er bij Stekelbees?
Bij Stekelbees werken verschillende kinderbegeleidsters. Weet jij al wie wie is?

Kinderbegeleid(st)ers

Ons team van kinderbegeleid(st)ers staat in voor de dagelijkse werking van de opvang.
Hun belangrijkste taak is het zorgen voor het welzijn en het welbevinden van de
kinderen. Daarnaast verzorgen zij dagelijkse contacten met ouders, administratieve
taken (zoals aanwezigheden registeren) en het dagelijks onderhoud van de
opvanglocatie.

Sylvia (+administratie)

Cindy Ressen (+ administratie)
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Cindy

Rosa

Dorien

An

Karen

Norin

Vi

Brigitte

Laura

Lies

Mireille

Zoë
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Pieter

Saartje

Stijn

Miranda (Outgaarden)
Verantwoordelijke kinderopvang (VKO)

Kim Thiry is de verantwoordelijke voor IBO Hoegaarden. Zij is (mede)verantwoordelijk
voor het uitbouwen van een kwaliteitsvolle kinderopvang op maat. Zij staat in voor het
bewaken van de kwaliteit, de inhoudelijke begeleiding, contacten met ouders,
personeelsbeleid, organisatie, omkadering en administratie.

Sylvia en Cindy (zie kinderbegeleidsters) staan, samen met VKO, in voor het correct
afhandelen van nieuwe dossiers, het up to date houden van alle gegevens en het
beantwoorden van al uw vragen i.v.m. facturatie en administratie.
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6. Wat kost Stekelbees?
Deze bedragen kunnen aan het begin van het schooljaar aangepast worden (bv
indexering) wat via een nieuwsbrief aan de ouders zal worden doorgegeven.
0.98 euro per begonnen half uur
4,65 euro voor een derde dag (schoolvrije en vakantiedagen, minder dan 3u)
7 euro voor een halve dag (3 – 5u59)
14 euro voor een hele dag (6u of meer)
Er is een vermindering voorzien voor gezinnen waarvan meerdere kinderen zijn
ingeschreven en tegelijk gebruik maken van de opvang. Voor alle gebruikertjes van het
gezin gelden dan volgende tarieven:
0.73 euro per begonnen half uur
3.49 euro voor een derde dag
5.25 voor een hele dag
10.50 euro voor een hele dag
Een sociaal tarief kan aangevraagd worden bij de coördinator.
0.49 euro per begonnen half uur
2.33 euro voor een derde dag
3.50 euro voor een halve dag
7 euro voor een hele dag
De factuur wordt maandelijks via mail verstuurd.
Water van de kraan staat altijd gratis ter beschikking.

Tussendoortjes mogen de kinderen zelf meebrengen in hun boekentas. Omwille
van de grote omvang van onze opvang kunnen wij deze niet zelf aanbieden of
bewaren.

7. Wat doen we bij Stekelbees?
Hoe ziet een ochtend bij Stekelbees er uit?
Hoe ziet een avond bij Stekelbees er uit?
Hoe ziet een woensdag bij Stekelbees er uit?
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a. Hoe ziet een ochtend bij Stekelbees eruit?
Om 7u zijn we wakker en zetten we onze deuren open…
Jij komt toe met je zoon(s) en/of dochter(s). We vragen om het afscheid en het
ophalen zo kort mogelijk te houden. De jas mag aan de kapstok en de boekentasjes op de
voorziene plaatsen. Je mag de kinderen hier uiteraard bij helpen.
De kinderen doen hun schoenen uit en trekken hun mooiste pantoffels aan.
‘Goedemorgen’…
De juf schrijft je kind(eren) in op de lijst en wuift je samen met je kind(eren) uit.
Maak het afscheid niet te lang, zowel voor kind als ouder is het beter om een stevige
zoen te geven en dan te vertrekken.
Zoon-/dochterlief kan lekker beginnen spelen.
Is je kind nog niet zo goed wakker? Is hij/zij wat verdrietig?
De juffen geven hen graag een dikke knuffel en geven hen wat tijd om aan de nieuwe dag
te wennen. Om de ochtendstress wat te verminderen, bieden we de mogelijkheden om
het ontbijt bij ons verder te zetten. Om 8u lukt ons dat niet meer, daarvoor met alle
plezier.
Om 8u10 ruimen ze samen met de andere kinderen alle speelgoed op.
De jas en de boekentas gaan weer aan.
Om 8u15 gaan de kinderen van GBS mee met de bus en de juffen van Stekelbees. Ze
worden op de speelplaats van de school ontvangen door de juffen van de school.
Om 8u30 gaan de kinderen van Mariadal te voet op weg, langs een zandweggetje, naar
hun speelplaats. Daar nemen de juffen op school het van ons over.
Om 8u45 sluit Stekelbees even zijn deuren.
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b. Hoe ziet een avond bij Stekelbees Hoegaarden eruit?
Om 15u20 is de school uit (op vrijdag om drie uur voor GBS). Een halfuurtje later komen
de kinderen toe per bus (GBS) en te voet (Mariadal). De juf schrijft de kinderen in die
naar binnen gaan.
De kinderen hangen hun jas aan de kapstok en zetten hun boekentas erbij. Er is steeds
een juf bij om hen een handje te helpen.
Dan kunnen ze een koekje gaan eten en een drankje gaan drinken.
Daarna wordt er volop gespeeld.
Graag huiswerk maken?
Wij vangen dagelijks heel wat kinderen met plezier op in onze opvanglokalen. Om in orde
te blijven voor de zorginspectie moeten we echter op korte termijn zorgen voor een
aanzienlijke daling van het aantal kinderen dat tegelijk in onze lokalen aanwezig is.
Aangezien het huidige huiswerklokaal niet conform is met de wetgeving, zijn we op zoek
gegaan naar een alternatief.
Daarom starten we op dinsdag 03 september, met huiswerktoezicht, in de refter van de
derde graad van de Gemeentelijke Basisschool.
De regeling is als volgt:
 Direct bij het toekomen in de opvang worden er twee rijen gevormd:
o Eentje met kinderen die huiswerk willen maken, buiten voor de deur
van de refter van GBS (zij komen NIET naar binnen)
o Eentje met kinderen die in de opvanglokalen blijven spelen


De kinderen die huiswerk gaan maken, worden op een aparte lijst geregistreerd.
Als ze het huiswerk verlaten, worden ze op de gewone lijst overgeschreven.
Er zijn dus 2 mogelijkheden als je je kind komt ophalen in De Polder:

1) Het kind staat ingeschreven op de gewone lijst, het is dus GEEN huiswerk gaan
maken (of heeft het huiswerk verlaten) en bevindt zich in de opvanglokalen
2) Het kind staat NIET ingeschreven op de gewone lijst. Je vindt je kind in de
refter waar het huiswerk is gaan maken.
Voor ALLE kinderen die kiezen voor huiswerk geldt:
1) 1e, 2e en 3e leerjaar: zij mogen om 16u30 het huiswerk verlaten en gaan spelen.
Tot 16u30 houden zij zich rustig bezig in de huiswerkruimte met een tekening,
een boek, strips, …. Dat materiaal voorzien wij zelf of ze mogen iets meebrengen.
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2) 4e, 5e en 6e leerjaar: zij mogen het huiswerk verlaten om 17u. Tot 17u houden ook
zij zich rustig bezig.
Afspraken:


Kinderen moeten bij het toekomen dus meteen een keuze maken. Gelieve
hierover afspraken te maken met jullie kinderen, wij verplichten niemand om
huiswerk te maken. Het staat hen vrij om ook gewoon te spelen en thuis
huiswerk te maken. Uiteraard zullen we de kinderen wel wijzen op de
mogelijkheden.



Op woensdagen kunnen de kinderen in de opvanglokalen hun huiswerk maken aan
de tafels. Ze moeten dit wel even vragen aan de begeleiding.



Tussendoor mogen kinderen niet op en af naar het huiswerklokaal, die keuze
moeten ze maken om 15u45.



Er wordt geen koek en drank genomen tijdens het huiswerk. Ook achteraf
worden er geen koeken meer gegeten in de opvanglokalen.



Stoort een kind de andere kinderen bij hun huiswerk, dan krijgt het één
verwittiging. Bij de tweede verwittiging mag het kind de rest van de week geen
huiswerk meer komen maken.



Wij doen niet aan huiswerkbegeleiding. Wij voorzien een lokaal waar het rustig
is en waar kinderen eventueel materiaal kunnen uitlenen om hun huiswerk
zelfstandig te maken. Wij kijken ook niet na of de kinderen al hun huiswerk
gemaakt hebben. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders.

De andere kinderen kunnen spelen, tekenen, spelletjes spelen, puzzelen,… samen met de
juffen of alleen onder vrienden.
Oh, kijk, de dag is alweer om en het is tijd om je kind op te
halen in de opvang. Kom steeds binnen om je kind op te halen
en meld dit ook even aan de kinderbegeleidster die de lijst
heeft. Zij hebben hier een getraind oog voor, maar alle hulp
is welkom! Je moet altijd de lijst aftekenen.

Om 18u30 sluit Stekelbees zijn deuren weer…
We gaan lekker slapen en tot morgenvroeg…
c. Hoe ziet een woensdag bij Stekelbees eruit?
Op woensdag is de school om 12u (GBS) en om 12u 20 (Mariadal) gedaan.
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Gaat je kind naar schoolin de GBS? Dan brengt het busje de kinderen eerst langs
Outgaarden en dan rond 12u30 naar De Polder.
Gaat je kind naar school in Mariadal? Dan brengt de juf van de school je kind te voet
door het zandweggetje tot aan het poortje van Stekelbees. Daar nemen de juffen van
Stekelbees alle zorgen over.
Gaat je kind in Meldert naar school? Dan brengen de lieve juffen van De Boskabouters
hen rond 12u15 naar De Polder.
Gaat je kind naar school in Outgaarden? Dan komt het busje je kind ophalen op school.
Rond 12u30 komt je kind dan samen met de kinderen van GBS toe in De Polder.
Rond 13u halen we de boterhammen boven. Je brengt zelf je boterhammetjes mee.
Een drankje breng je mee. Je kan lekkere verse soep eten bij je boterhammen.
Na het eten eventjes opruimen en de kinderen kunnen gaan spelen.
Rond 14u is er een activiteit.
Soms wordt er geknutseld of gekookt. Misschien gaan ze wel sporten? Kijken ze naar
een poppenkast? Misschien wordt er wel gedanst?
De juffen steken bereiden dit voor en de kinderen kunnen kiezen om mee te doen of
zich rustig bezig te houden
Het is fijn voor zowel de kinderen als de juffen als je je kind ophaalt vóór of na de
activiteit, dit wil zeggen voor 14u en na 15u30.
Om 16u is er een ‘koek en drank-moment’(graag zelf meebrengen!)

Je werkdag is weer voorbij en het is tijd om je kind te komen
ophalen. Dit kan nog tot 18u30.

8. Hoe verlopen de vakanties bij Stekelbees?
Op vakantiedagen of snipperdagen zijn je kinderen op voorhand ingeschreven.
We zijn dan met maximum 81 kinderen verdeeld over drie of vier groepjes.
Tijdens vakantieweken zoals de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de
paasvakantie en de zomervakantie werken we met een thema.
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Je krijgt het vakantieprogramma enkele dagen voor het begin van de vakantie via mail.
Soms wordt er gevraagd materiaal mee te brengen of zeker op tijd te zijn voor een
uitstap. Lezen en bijhouden is de boodschap!
Vanaf 7u is Stekelbees wakker en dan kan je toekomen. Met of zonder slaapoogjes.
De kinderen gaan in het geval van voldoende personeel naar hun eigen speelruimte. In
het andere geval spelen ze nog even samen.
Er wordt eerst wat gespeeld in het eigen groepje.
Rond 9u30 is er een ‘koek- en drank-moment’ in het eigen lokaal (of in 1 lokaal als er
weinig kinderen zijn).
Om 10u is er een eerste activiteit.
Om 12u eten de kinderen hun boterhammetjes op. Misschien is er zelfs iets lekkers
voorzien dat de kinderen in de voormiddag hebben klaargemaakt?
Na de boterhammetjes en de opruim kunnen ze nog eventjes vrij spelen.
Om 14u is er een tweede activiteit.
Rond 16u is er een tweede ‘koek- en drank-moment’.
Daarna wordt er weer gespeeld!
Om 17u ruimen we al eens even op.
Dan is het weer tijd om je vermoeide kindjes op te halen bij Stekelbees. “Fijne dag
gehad, lieverd?” “Mama! Ben je er nu al?!”

Om 18u30 sluit Stekelbees moe maar tevreden zijn deuren.
Tot morgen?
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9. Wat kan en wat kan niet bij Stekelbees?
Enkele afspraken naar ouders toe:
 elke ochtend en avond moet je de aanwezigheidslijst aftekenen. Dit is
noodzakelijk voor de veiligheid van de kinderen die aanwezig zijn bij
Stekelbees. Is de lijst niet afgetekend? Dan rekenen we de hele
opvangperiode aan (bv een hele ochtend of hele avond).
 We vinden het fijn als ouders op tijd zijn. Ben je al eens te laat?
Verwittig ons, dan weten we waar we aan toe zijn. Na 3x zullen we samen
moeten zitten om afspraken te maken.
 Sluit steeds het poortje als je de opvang verlaat: poortje open = kindje
lopen!
 Ben je iets kwijt? Kijk dan even op het rekje met de verloren voorwerpen.
Voor elke vakantie wordt dit gesorteerd en weggegeven aan een goed doel.
En voor de kinderen:
Als we met zoveel kinderen samen spelen, dan moeten we ook afspraken maken.
Er zijn een aantal regels waar de kinderen zich moeten aan houden.
Als alles vlot verloopt is het sowieso veel leuker.
Wat moet er dan zoal gebeuren?
Je bent lief voor de anderen.
Je maakt geen ruzie en doet geen andere kinderen pijn.
Je speelt samen.
Je luistert naar de juffen.
Je laat aan de juffen weten waar je bent, ook als je naar de wc moet.
Je stapt binnen rustig rond.
Je doet je schoenen uit, pantoffels aan.
Je speelt in onze ruimtes, niet in de hal of in de toiletten.
Alle boekentassen en jassen worden netjes in de rekken gezet of aan de kapstok
gehangen.
We zijn nooit alleen in een lokaal (bvb als iedereen buiten is).
Als je wil knutselen of tekenen, vraag je dit aan een juf.
Als je mag knutselen, ruim je daarna ook op.
Het bureau is alleen voor de VKO en voor de juffen.
Speelgoed is er speciaal voor jou. Je zorgt er goed voor.
Speelgoed hoort in de juiste bakken, niet op de grond.
Speelgoed is er om mee te spelen, niet om op te springen of om mee te gooien.

16

Als je een puzzel of spelletje wil, vraag je dit aan de juf. Ook als je een speelgoedbak
wil (met barbies, blokken, …). Je ruimt het achteraf weer op.
Breng geen speelgoed mee van thuis. Heb je toch iets mee
laat het dan in je boekentas zitten. Zo kan het niet stuk
gaan of kwijt raken.
Bij Stekelbees wordt er heel veel gespeeld. Al dat speelgoed
moet je ook regelmatig weer opruimen. Als de juffen zeggen
dat het opruimtijd is, dan ruim je samen alle speelgoed op.
Opruimen doe je voor de school begint, voor een ‘koek- en drankmoment’, voor het begin
van een activiteit, een keertje om 17u en vlak voor Stekelbees de deuren sluit.
Als de bel gaat, wil dat zeggen dat er iets gaat gebeuren…: een koek-en-drank-moment,
middageten, activiteit of opruimen.
Tijdens de ‘koek- en drank-momenten’ en tijdens de picknick zit je rustig aan de tafel.
Je blijft aan de tafel zitten en je praat rustig met elkaar. Je mag niet roepen,
schreeuwen en rondhollen. Heb je iets nodig of moet je naar de WC dan vraag je dit
eerst even aan de juffen.
Je gaat pas van tafel als de juf hier toelating voor geeft.
Na het eten ruim je je eigen spullen op. Je doet je afval in de vuilnisbak.
Enkele kinderen helpen de juffen met het opruimen en proper maken van de tafels en de
refter.
Als je naar het toilet wil, neem je eerst toiletpapier. Kan je nog niet alleen gaan, vraag
dan even aan een juf om mee te gaan.
Als je naar school vertrekt, sta je per twee. We blijven rustig tussen de witte lijnen
stappen en steken niemand voorbij.
Buiten:
Je laat de poorten dicht.
Om een bal terug te halen vraag je eerst toelating aan de juffen.
Zand blijft liggen in de zandbak, het hoort niet in iemand zijn haar of ogen.
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