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De volgende ideetjes werden aangebracht vanuit de klassen:
* een kleine trampline, een schommel, kleine auto’s in één hoekje met
garage, een huisje, een wip, grote zachte ballen of een gezellig hoekje met
kussens en boekje op de kleuterspeelplaats : er komen prachtige nieuwe
speeltuigen
* een ruilmoment (EK-stickers) onder toezicht van de juf : jammer, maar neen,
want wat met de kinderen die er geen hebben ?
* speeltuig laten beschilderen door kinderen : misschien niet nodig met de
nieuwe speeltuigen die er aan komen
* nieuwe steps voor de L.S.
* poppenkast voor kleuters en eerste graad : op de crea-zolder staat een
mooi exemplaar
* quiz-dag met L.S. : er komt een gezelschapsnamiddag met de hele school
op vrij. 13 mei
* meer sportdagen op school : vragen aan meester Kristof
* iedereen brengt één dag zijn knuffel mee : tof idee
* een kunstdag op school houden : leuk idee
* groter afdak
* hinkelspel : na de werken komt dit er
* muziek op de buitenspeelplaats : juf Nadine laat zeker één muziekbox op de
buitenspeelplaats bevestigen
* koffer met muziekinstrumenten op de buitenspeelplaats : goed idee, maar
wie gaat hier zorg voor dragen
* mogen voetballen : tijdens de werken beslist de klasjuf/meester of er eens
een extra speelbeurt komt om te voetballen. Nog even geduld en de
werken zijn gedaan en kan iedereen weer voetballen.
* rollerdag i.p.v. fietsdag, die door de werken werd afgeschaft : vragen aan
meester Kristof
Aan de volgende punten moet er gewerkt worden:
* minder wc-papier in de wc’s gooien, de wc’s netter houden, de toiletbrillen
niet volplassen : opzichters moeten hun werk beter doen
* niet spelen met spuitbus op de WC
* tijdens de werken gaat iedereen net voor de speeltijd naar toilet … het is
daar dan heel druk
* ballen niet te hoog trappen na de werken :er komt een nieuwe afsluiting die
even hoog komt
* meer respect voor spelmateriaal
* kleuters mogen niet onder de linten door bij de werken
* jongens minder wild spelen op de glijbaan L.S.
* balken van de tunnel worden rot : zullen tijdens de vakantie vervangen
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