SPEELPLAATSWERKING
Beste ouder,

Kinderen hebben nood aan ontspanning en moeten de mogelijkheid hebben zich uit te kunnen leven. Ze moeten hun
energie op een zinvolle en veilige manier leren gebruiken.
Kinderen samen laten/leren spelen is een doel!
De werkgroep ‘SPEEL GOED’ zet zijn schouders onder het speelplaatsgebeuren. We willen de kinderen een fijne
speeltijd bezorgen…
Samen (leerkrachten en kinderen) proberen we de motor draaiende te houden.
ALLE afspraken op de speelplaatsen zijn gebaseerd op de prioritaire regel VEILIGHEID. Er wordt rekening gehouden met
de beschikbare ruimte.

Kleuters en kinderen 1ste en 2de leerjaar
Onze school heeft een zonnige speelplaats en mooie ‘speeltuin’. Er worden spelenkoffers en spelletjes aangeboden
tijdens de middagpauze in samenwerking met de speelmaatjes. Dit zijn kinderen van het 6de leerjaar die deze taak
vrijwillig ter harte nemen.
Afspraken i.v.m. gebruik van ballen (plastiek- en foamballen) en ander spelmateriaal worden toegelicht in de
bewegingslessen. Zo leren kinderen omgaan met regels en afspraken.

‘SPEELMAATJES’ in de lagere school (3-4-5-6)
In het begin van het schooljaar worden alle kinderen op de hoogte gebracht van de speelplaatswerking tijdens de
bewegingslessen. Wie wat wanneer kan doen, wordt uitgehangen en zichtbaar gemaakt via ‘roosters’.
Alle kinderen vanaf het 3de leerjaar zijn tijdens het schooljaar max. 2 maal ‘maatje’. Deze maatjes zijn verantwoordelijk
om materiaal uit de sportberging te halen, een extra oogje te houden op: ‘goed spel’, correct opruimen, …..
De kinderen/maatjes worden begeleid in hun taak.
Verantwoordelijken:
➢ Springkoffer: derde leerjaar
➢ Speelplaatskoffer: vierde leerjaar
➢ X-koffer ‘MASTERS’: vijfde leerjaar
o NIEUW: dit is een uitleenwinkel. Voorbeelden: UNO-kaarten, 4-op-een rij, jongleerballetjes, diabolo’s,
sjoelbak, Jenga, badmintonrackets, ……
➢ Balmaatjes: zesde leerjaar
➢ Dansmaatjes: zesde leerjaar

De inhoud van de koffers wordt regelmatig aangepast zodat deze uitdagend blijft.
Het spelmateriaal komt aan bod tijdens de bewegingslessen. Kinderen leren het materiaal gebruiken én de
spelmogelijkheden kennen. Er is aandacht voor het opruimen na gebruik (=attitude).

BUDGET
Spelmateriaal is niet kosteloos. Op onze school wordt een budget vrijgemaakt voor de speelplaatswerking.
Woordje van dank aan het oudercomité!
We gebruiken op school ook zelfgemaakt of gerecycleerd materiaal.
Wie goed bezig is met sport en spel, zoals het hoort, zal geen dingen stuk maken.
Indien nodig zal een nota/sanctie gegeven worden.

Indien u suggesties heeft om onze speelplaatswerking zinvol uit te breiden of te ondersteunen kan u zich steeds wenden
tot alle leerkrachten en directie.

We hopen op een sportieve samenwerking!
De werkgroep ‘SPEEL GOED’

