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De handen van de kleuters zijn koud op
de speelplaats.

- handen in de zakken
- vragen aan de ouders om
handschoenen mee te geven

De ouders geven handschoenen mee
met de kleuters voor het koudere weer.

De kinderen die koeken van thuis
meebrengen willen de handen vrij tijdens
de speeltijd en blijven zitten met hun
koekendoos tijdens de speeltijd.

- doos zetten waar ze allemaal in
kunnen en na de speeltijd er weer uit
halen
- bij het naar buiten gaan de koeken
mee naar buiten nemen en de doos
direct in de boekentas

De kinderen met koeken van thuis halen
de koeken er met de speeltijd uit en
steken de koekendoos direct terug in de
boekentas voor ze naar buiten gaan.

De kleuters doen kinderen van het lager
pijn, ze willen vechten.

- vechten mag niet op onze
speelplaats
- de kinderen van het lager kunnen dit
uitleggen

Leerkrachten van de kleuters nemen dit
op in de klassen en de kinderen van het
lager leggen het uit aan de kleuters die
het toch nog eens doen en zeggen dit
tegen hun juf of meester.

Er ligt afval op de speelplaatsen.

- vuilnisbakken
- eigenlijk mag afval niet op onze
school
- op de kleuterspeelplaats moet ook
een compostbak of GFT-bak.

Er komen vuilnisbakken op de
speelplaats en in de klassen om te
sorteren. Koeken moeten in een doosje
als ze van thuis komen en daar mag
geen papiertje meer rond zitten.
Drinkflessen als drinken van thuis
meekomt en geen brikjes.

Er ligt veel vuil papier op de grond in de
toiletten, kinderen laten de kranen
openstaan en schrijven op de
deuren/muren van de toiletten.

- WC-wacht ook bij grote toiletten?
- afspraken in de klassen opnieuw
zeggen
- kinderen van het middelbaar
schrijven op de muren ( heuheummm
die zitten niet meer bij ons op school
)

Welke klas wil WC-wacht zijn bij de
grote toiletten? Afspraken in de klassen
herhalen.

Meisjes van het zesde zwaaien met
doeken met een kleuter in.

- dit is gevaarlijk
- ze zwieren soms hoog en dan kan
een kleuter eruit vallen

Het zesde leerjaar zwaait niet met
kleuters in doeken tijdens de speeltijd,
ze kunnen een leuker ander spelletje
bedenken om met kleuters te spelen
tijdens vrije werktijd. Als hier materiaal
voor nodig is, mogen ze dit aan Tinneke
voorleggen.

COMPLIMENT
Een museum in de klas bouwen was leuk. Forum in de klas was
leuk.
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VRAAG
Mogen er netten aan de voetbalgoals en
lijnen op het veld.

Wat zijn de plannen met de speelplaats?

Kinderen lopen in de gangen, zijn wild en
spelen in de gangen.

FOTO

REACTIES

ANTWOORD

- dan vliegen de ballen niet meer over
het hek
- lijnen geven beter aan als het buiten
is
- eigenlijk moet heel het voetbalveld
bekeken worden want het ligt laag en
is altijd drassig
- kinderen van het 1ste en 2de leerjaar
lopen over het voetbalveld als het hun
beurt niet is
- meer banken op parcoursspeelplaats
- schommels
- schommels zijn gevaarlijk op een
school

Tinneke legt dit voor aan werkgroep
natuur en speelplaats.

- soms word je omver geduwd
- als de juf of meester erbij blijft doen
ze dat niet

De juffen en meesters zorgen ervoor dat
het rustig is in de gangen voor de
speeltijd bij het naar buiten gaan, na de
speeltijd bij het naar binnen gaan. Ze
begeleiden de kinderen hierbij naar de
speelplaats.

De werkgroep natuur en speelplaats
doet een klusdag om struiken, haagjes,
bomen te planten zodat ze groener kan
worden. In een tweede fase bekijken we
de zandbak en het hele speelterrein. De
kinderraad volgt dit mee op.

