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Ideetjes aangebracht door de leerlingen:
Een afdak boven voetbalveld. / groter afdak voor de lagere school
Een scheidsrechter aanduiden per klas.
Op stap met de hele school / één groot spel spelen met de hele school bv. door klas 6
Voetballen op de kleuterspeelplaats.
Klasrijen duidelijker maken zal gebeuren na de werken
De tweede bel vervangen door een microfoon/wekker, zodat iedereen stil wordt
Boeken op de speelplaats
kunnen we proberen : Wie ? Hoe ?
Refter: meer kleur geven / versjes op de muren ouderraad gaat hierover nadenken
Langere pauze voor de studie.
Als de juf ziek is, de kinderen bij de kleuters laten helpen
Iemand uit de hogere klassen juf of meester laten zijn in de lagere klassen.
Camera’s hangen : zodat de juffen onze verhalen geloven
Basketbalringen op een andere plaats zetten en verhogen.
Adventskaarsen : mogen het echte zijn ? als het op een veilige manier kan
Gaan spelen aan de feestzaal juf beslist
Werkpuntjes - probleempjes voor/op onze school:
Drinkfonteintjes laten gebruiken ook bij regenweer.
Terug fietsen tijdens de middagpauze. zal gezegd worden aan toezichtster
Lijnen op voetbalveld duidelijker maken na de werken
Alle banken laten herstellen.
Speelgoed : meer respect en beter opruimen.
Toiletten : niet om in te spelen en geen papiertjes op de grond + toiletbril verschuift
Vuilbakken op de plaats laten staan.
Niet gooien met natte bladeren.
Draad rond buitenspeelplaats sluit onvoldoende af. Kan deze hoger? in de
toekomst wordt er een nieuwe afsluiting geplaatst.
Nieuwe hoelahoepen als er meer respect aan gegeven wordt
Ballen van het afdak halen. een handige papa voor nodig
Schildpadhoek is nat bij regen
Bij bal over afdak, liefst minder lange straf !
Papiertjes zelf in de vuilbak gooien.
Voetballen : dagen respecteren / andere klassen blijven dan weg van voetbalveld.
Ipads uitzetten na gebruik !

