Leerlingenraad 12 oktober 2018
Aanwezigen: Anna-Toulouse, Alex, Wout, Lennert, Mathieu,
Miel, Lisa, Arthur, Kobe, Tine, Mathias, Merel, Nina, Jeff,
Thibault, Juliette.
3K
- Huisje schilderen Mag je zelf doen met je klas.
- Gangen aankleden.
Daar wordt aan gewerkt! Kijk maar eens goed rond je.
1L
Zij vonden alles goed.
2L
- Afspraken maken over het nieuwe speeltuig. Er worden nog geen afspraken
gemaakt. Probeer lief te zijn voor elkaar en wees tevreden dat het er staat.
- Fluisteren in de eetzaal Kan niet, omdat dat dan veel langer duurt.
- Grotere kinderen komen vaak op kleine speelplaats/voetbalveld Juf Nadine
komt controleren.
3L
- Afspraken steppen: Niet steppen op het voetbalveld.
- Wanneer steppen De klas die op rollend materiaal staat mag ook steppen
voor de hele dag.
- Krijt op de speelplaats Mag: Vraag aan Juf Nadine en dan is dat geen
probleem.
- Kinderen drummen aan de poort Juffen komen tijdig voor hun toezicht.
- Heel belangrijk DRAAG ZORG VOOR SPEELGOED.
Na allerheiligen terug speelgoed in de bakken. Wat niet in bakken ligt na de
vakantie verdwijnt voor altijd.
4L
- Wat met ballen die over gaan? Wanneer iemand van een andere klas een bal
express over schopt, moet die een bal van zijn eigen klas afgeven.
- Waarom 2 fietsenstallingen omdat 1 te weinig is en ze zo veiliger staan.
- Banden grote speelplaats repareren Gespecialiseerde firma voor nodig.
De firma die het heeft gezet, bestaat niet meer. Zeer moeilijke zaak!
- Opnieuw vraag om regels op het speeltuig Zie boven.
5L A
- Alex stelt een enquête op over eten als juf Nadine frietjesbakt :
hotdogs / frietjes met curryworst/ frietjes met fishtick/ frietjes met balletjes.
- Wanneer je met de fiets bent voor 8u20 kom je langs de voordeur. Zet je fiets
steeds in de fietsenstalling.
- Kunstgras = neen, beerput eronder.
- Kraantje buitenspeelplaats is nieuw systeem
langer duwen .

Dit is een systeem dat niet kan bevriezen. Winter en zomer heb je water.
- Herhaling schildpadhoekje op de speelplaats.
5LB
Speeltuig

Zie boven.

6L
5L en 6L leven de afspraken van het voetbalveld niet na.

Niet meezagen maar meebouwen. ;)

