Protocol pesten

Pesten
Bij Allerleefste hebben we gedragsregels en huisregels. Die zijn heel simpel, maar iedereen moet zich
er wel aan houden. Grote mensen en kleine mensen.
Want als we ons allemaal aan de regels houden, kan iedereen zich ook thuis voelen, en dat is belangrijk.
Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel en algemene normen en goede omgangsvormen
vinden we belangrijk
Daarom leer je bij Allerleefste om goed met elkaar om te gaan. Als je klein bent is dat nog best lastig,
maar als je groter wordt, merk je ineens dat je het kunt! De leidsters van Allerleefste geven ook het
goede voorbeeld, Ze leren je om problemen op te lossen, om echt te luisteren naar anderen en om het
uit te praten als je iets dwars zit.
Pesten is bij Allerleefste verboden.
Bij Allerleefste vinden we het belangrijk dat iedereen zich ‘thuis’ voelt. Een veilige plaats waar iedereen
gewaardeerd en geaccepteerd wordt.
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. De leidsters
bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige, rustige sfeer
bij Allerleefste en daarbuiten.
Bij Allerleefste moet het een fijne en veilige plek zijn voor iedereen,
In het pestprotocol is vastgelegd op welke manier we samen zorg willen dragen voor een veilige
omgeving, zodat iedereen zich écht thuis kan voelen bij Allerleefste .
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Leren elkaar te helpen.
We accepteren elkaar: iedereen is anders en dat mag.
Leren luisteren naar elkaar.
We spelen en delen samen.
We sluiten niemand buiten, ofwel iedereen mag meedoen.
We geven elkaar complimentjes.
We spreken Nederlands of dialect
We raken elkaar niet vervelend aan en doen niemand pijn.
We slaan, schoppen en vechten niet.
We trekken niet aan haren.
We bijten niet.
We duwen elkaar niet.
We krabben elkaar niet.
We letten op ons taalgebruik.
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