Huisregels en taakjes..... Sparen
voor een

armlengte Hals-handpalm:
Leora: 47 cm = 1/4e viool
Rosalie: 40 cm = 1/8e viool (of evt. 10e..)

+1 betekent: je hebt 1 glazen steen verdiend
-1 betekent: 1 glazen steen uit je pot
Wel:
Jas ophangen aan de kapstok:
+1
Al je schoenen keurig in je schoenenkast zetten:
+1
In bad gaan èn haar wassen (onder de douche:)
+1
Tafeldekken (borden, messen, vorken, lepels, pannenonderzetters):
+1
Aan tafel blijven zitten zolang je bord niet leeg is of P/Mama het zegt:
+1
Je bord (na het eten) naar de keuken brengen:
+1
Al het speelgoed in de woonkamer opruimen:
+1
Iets zèlf zoeken en vinden als het kwijt is:
+1
Verstandig en rustig blijven als een ànder stout doet
+1
Samen delen, samen spelen; lief samen spelen:
+1
Vieze kleren in de was gooien:
+1
Mama helpen met de was sorteren, sorteren zoals Mama zegt:
+1
De vaatwasmachine uitruimen: alles netjes in de kast en de la zetten:
+1
Handen wassen na de WC en voor het eten:
+1
Heel lief thuisblijven of meegaan, tijdens het boodschappen doen:
+1
‘s Nachts in bed blijven, niemand wakker maken (hooguit als er ècht iets is): +1
Boekenkast opruimen, soort bij soort, maat bij maat:
+1
Àlle plantjes héél netjes water geven, d.w.z. bij hun stelen:
+1
Het hele achterstoepje schoonbezemen + met de blik en veger doen:
+2
Een voorleesverhaal schrijven èn voorlezen:
+2
Je eigen kamer opruimen (spullen sorteren, àlles op eigen plek):
+2
De hele speelgoedkast (woonkamer) héél netjes opruimen:
+2
Leren breien:
+2
Leren haken:
+2
Leren veters-strikken:
+2
Niet:
Van tafel lopen, spelen onder het eten:
-1
Niet schreeuwen, maar iets gewoon vragen; tòch schreeuwen:
-1
Iets afpakken van een ander:
-1
Uit bed lopen zonder reden:
-1
Elkaar geen pijn doen: krabben, slaan, schoppen, bijten, haartrekken, slaan: -1
I.p.v. luisteren naar Papa en Mama: niet luisteren, bijv. met jas-aandoen is: -1
Jas, schoenen etc. op de grond gooien:
-1
Wie 100 glazen stenen heeft, krijgt een kinder-studieviool

