Groepsregels voor kinderen KDV Babbeloes.
In het gebouw lopen we rustig en buiten mogen wij rennen.
De deuren doen wij zachtjes open en dicht.
Wij gooien niet met speelgoed.
Wij klimmen niet op de kasten en meubilair.
We mogen wel zelfstandig aan de eettafel klimmen als de leidster dit zegt
Als we klaar zijn met spelen ruimen we het speelgoed op de plek waar het hoort.
Jassen hangen we netjes aan de kapstok bij ons naamkaartje en de schoenen ruimen we
netjes op boven op de kapstok.
Wij praten rustig en netjes op de groep (geen grof taalgebruik).
We spreken Nederlands met elkaar. (mocht iemand dit niet kunnen dan blijven we oefenen)
Pesten vinden wij niet leuk, we zijn aardig voor elkaar.
Wij gaan niet van de stamgroep af zonder toestemming.
Speelgoed wat op de groep hoort, nemen we niet mee naar buiten en speelgoed wat buiten
hoort nemen we niet mee naar binnen.
Ik neem liever geen speelgoed mee van huis. Vaak is dit niet geschikt voor de kleinere
kindjes en dit verdwijnt vaak tussen het speelgoed van Babbeloes.(en dan raakt het zoek)
Op het toilet nemen wij geen speelgoed mee.
Wij vegen niet zelf onze billen af als we ontlasting hebben dit doet de pm-er voor ons.
Drinken doen wij uit de eigen beker en eten met eigen bestek.
We eten altijd eerst een boterham met iets gezonds daarna mogen we zoet als we dat
willen.

Wij laten niet expres boeren en scheten onder het eten.
Wij hoesten en niezen met de hand of arm voor onze mond.
Wij gaan niet staan of springen op het meubilair.

Wij fietsen met onze loopfiesten en of auto`s alleen op het harde gedeeltje en niet op
het gras of in de zandbak.
BSO kinderen; maken persoonlijke afspraken met pm-er. In overleg mogen ze naar het
tegenoverliggend schoolplein.
Lange koortjes van de jassen/capuchon worden mag ik niet aan als ik naar Babbeloes ga.
Ik mag Niet klimmen op omheining.
Er wordt mij geleerd om niet in de buurt van ramen/ruiten spelen.

