Leerlingenraad : vrijdag 21 november 2014

MOS – Gezondheid :
De leerlingen kiezen 2 groenten en 2 fruitsoorten om activiteiten rond uit te werken
in de klas. Door de winterperiode zijn er minder keuzemogelijkheden.
Fruit : peren / appelen = andere activiteiten uitwerken dan voordien
Groenten : witloof / champignons

Klasbriefjes :
Volgende vragen komen aan bod :
• een hinkelpad op de buitenspeelplaats : zal voor gezorgd worden
• een extra veertoestel (om rond te draaien) : jammer maar neen
• een wip, wiebelmand of schommel : vinden we gevaarlijk
• middagsport organiseren : estafette, … : voorstel is om dit een halve dag te
organiseren voor de krokus- of paasvakantie
• een grote wandeling maken met heel de school : doen we aan begin van
schooljaar, maar kan besproken worden met de leerkrachten
• met heel de school een lange slinger maken/ samen met de hele school een
kunstwerk maken : voorstel om dit met pluimen te doen en op te hangen in de
inkomhal (kunst in boekenweek)
• voetbalveld : voor iedereen toegankelijk maken : er zal een verdeling per graad
gemaakt worden, zodat iedereen de kans krijgt hier gebruik van te maken
• een mat leggen waarop handenstand kan geoefend worden : zal bekeken
worden
• harde ballen om mee te voetballen / basketballen? : jammer maar neen
• gaan spelen in de sneeuw : wordt door de juf beslist
• een broodjesbar zoals vroeger : jammer maar neen
• speelbakken : ballen, … die stuk zijn : er kan een briefje afgegeven worden aan
juf Nadine om te vernieuwen
• één chocoladedag per maand : jammer, maar neen
• één rollerdag per maand : er zal nog rolmateriaal bijgekocht worden
• één dierendag : dieren alleen op school als dit bij de lessen past
• buitenspeelplaats : aanvullen met hakselhout : is besteld
• één lesvrije dag waarop een groot spel met de hele school wordt gespeeld
• grasmat op voetbalveld : niet te realiseren

Werkpunten voor de school :
•
•
•
•
•

•

speelgoed en andere spullen beter opruimen : onze 1 – 2 – 3 – afspraken kunnen
hierbij helpen
respect hebben voor materiaal op de buitenspeelplaats
kleuters en kinderen van de eerste klas spelen veel in de toiletten : leerkrachten
kunnen hier op letten
stilte in de eetzaal : voorstel om te werken met een verkeerslicht : prachtidee !
tuintjes : een omheining rond plaatsen omdat er door iedereen wordt
doorgelopen: leerlingen van de leerlingenraad uit klas 4 gaan in elke klas respect
vragen voor de tuintjes
fonteintjes werken niet : werden vorige maand nog gekeurd, maar juf Nadine
zal hier opnieuw laten naar kijken. Er wordt wel respect voor gevraagd. Met de
winterperiode wordt dit afgesloten.

Volgende leerlingenraad : 6 februari 2015

