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PROBLEEM
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AFSPRAAK

De kinderen van het lager nemen hun
pennenzakken mee naar buiten.

- ze laten er dan anderen op tekenen
- mag dit?
- het kan toch geen kwaad
- als ze iets kwijt doen zijn ze zelf
verantwoordelijk

De kleuters nemen geen speelgoed mee
naar buiten. De kinderen van de lagere
school mogen dingen mee naar buiten
nemen maar geen elektronisch
speelgoed.

Kinderen slaan met stokken op de
parcoursspeelplaats en gooien stokken
door de roosters van de kelder. Ze
klimmen ook op het hekwerk.

- de kinderraad kan meekijken op de
speelplaats
- stokken weg
- regelmatig controleren
- de stokken eruit halen
- draad over de roosters doen
- 3de leerjaar doet kleuterspeelplaats
al en nog een plaats erbij kan niet
- 2de leerjaar wil dit graag doen

De toezichters letten hier goed op en
zorgen dat dit niet meer gebeurt.
Er komt nieuw hekwerk rond het
schooldomein, de aanbesteding is
gebeurd.

- knoppen aan de verwarming zodat
we de temperatuur kunnen regelen
- er is een probleem met de ketels

De verwarmingsketels worden in mei
ongeveer volledig vernieuwd. Dan zullen
de problemen opgelost zijn.

Er is een WC-wacht aan de toiletten bij
de kleuterspeelplaats maar niet bij de
toiletten aan de zaal.

Soms is het heel warm in de klas en soms
koud.

Kinderen van het 2de leerjaar
organiseren WC-wacht aan de toiletten
bij de zaal.

De kleuters worden nog steeds opgepakt
en sommige groten geven hen stukjes
koek.

- sommige kleuters zijn allergisch
- iedereen weet eigenlijk dat het niet
mag

De toezichters houden dit extra in de
gaten. Kinderen mogen geen koeken
uitdelen aan de kleuters want sommige
kleuters zijn allergisch voor dingen die in
koeken zitten en de kleuters kunnen
allemaal zelf stappen.

COMPLIMENT
De werkgroep soep zorgt elke week voor soep voor ons!
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De speelplaats is mooi met de bomen en de plantjes.



De ateliers zijn superleuk!



We willen een pluim geven aan alle kinderen van de Olifanten
en de Neushoorns omdat we zo gezellig samenwerkten aan
onze nieuwjaarsbrieven en warmtekussens. Er waren heel wat
helpende (groot)moeders.



VRAAG
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ANTWOORD

Wanneer komen er lijnen voor het
voetbalveld?

- aan meester Bert vragen
- makkelijker voetballen als er lijnen
zijn
- kan dat niet met krijtspray?

Tinneke vraagt raad aan meester Bert.

Komen er nieuwe doelen op de
parcoursspeelplaats? Kan er een
basketbalring op de parcoursspeelplaats?

- het moeten stevige doelen zijn
- we moeten uitzoeken waar een
basketring kan hangen

We geven de vragen door aan de
werkgroep speelplaats. Zij kunnen dan
uitzoeken wat kan.

Kunnen we zorgen dat er Afrikaanse
smoutebollen zijn op het schoolfeest?

- Dorkas de poetsvrouw was jarig en
we hebben ervan mogen proeven
- ze waren heel lekker

Tinneke heeft dit aan Dorkas gevraagd
en ze zal zorgen dat er Afrikaanse
smoutebollen zijn op het schoolfeest.

De sint heeft cadeautjes gebracht voor
de klassen waarmee buiten mag
gespeeld worden. Mag iedereen
meespelen of is dit voor de eigen klas?

- samen delen, samen spelen
- meer springtouwen

Iedereen mag meespelen met het
buitenspeelgoed van de sint.

IDEE
Nieuwe konijnen en een konijnenhok.
Jitske kan aan een konijn komen voor €3.

In plaats van voetbalweken,
voetbaldagen.
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- na de winter

AFSPRAAK

De werkgroep speelplaats bekijkt dit en
waarschijnlijk komen er na de winter
terug konijntjes. Hiervoor moet opnieuw
een hok gemaakt worden, het vorige
was wel nieuw gekocht maar niet sterk
genoeg.
- dan kan iedereen elke week een keer Tinneke maakt aangepast schema en
voetballen
vanaf maandag 16/1 kan dit ingaan.
de
de
- het 5 en 6 mag uit de beurtrol tot
aan de zomer en dan willen ze het nog
eens bespreken
- nu moeten we lang wachten voor
het weer onze week is

