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Op de kleuterspeelplaats moeten we te
lang wachten als het belt voor de juffen
en meesters er zijn.

- het duurt lang
- in de groepjes komen er dan soms
ruzies door het wachten
- Tinneke zegt tegen de juffen en
meesters dat ze op tijd moeten zijn

Tinneke vertelt dit aan het team en volgt
dit op.

Kleuters vallen ons soms aan.

- tegen de toezichter zeggen
- het zijn de hele kleine kleuters en de
kleuters van de derde kleuterklas
- negeren en weglopen helpt niet
want dan volgen ze ons
- ze zien het als een spelletje
- hier is al een afspraak over
- soms gaan er dingen stuk of kwijt
maar dat weten we als we het mee
naar school brengen dat dit kan
gebeuren

De toezichters houden dit mee in de
gaten en de kinderen die er last van
hebben en het niet opgelost krijgen
gaan naar de toezichters.

- bij vest pas een sticker
- sommige kleuters nemen ook snel
een vest uit de bak van school
- onze juf of meester kijkt dit na

Kleuterteam bekijkt dit goed en geeft
enkel een sticker bij het dragen van een
eigen fluovest.

Kinderen nemen loombandjes mee naar
buiten en dan mogen anderen niet
meespelen.

Kleuters krijgen elke dag een sticker voor
de fluoactie maar hebben niet altijd een
vest en dat vinden we niet eerlijk.

Als je dingen mee naar buiten neemt om
te spelen mag iedereen die graag wil
meespelen.

De kinderen van het lager heffen de
kleine kleuters nog steeds op en geven ze
koeken.

- sommige kleuters hebben een
allergie en mogen niet alle koeken
eten
- ze kunnen er ziek van worden

De leerkrachten herhalen de afspraak in
de klassen.

Kinderen schrijven zich niet uit bij de
nabewaking.

- mama of papa moet even langs de
juf van de nabewaking gaan en
uitschrijven

Tinneke zet dit nog eens in de alle
kleuren.

Kinderen van het 1ste leerjaar en de
kleuters doen steeds de WC-deuren op
slot en kruipen er dan onderdoor weg.

- de groten kunnen dan niet meer
binnen
- we denken dan dat er iemand op zit
maar dat is niet

Leerkrachten zeggen dit in de klassen.

Kinderen zwaaien rond met de grote
stokken en als we voorbij lopen, vallen ze
op ons.

- dat doet pijn
- ze dienen niet om te zwaaien en te
gooien maar om te bouwen

Leerkrachten zeggen in de klassen dat
de stokken dienen om te bouwen.

De deur van de gang van het vierde sluit
niet.

- het is heel koud in de gang
- de verwarming haalt niet uit dan

Tinneke geeft dit door aan de
werkmannen van de scholengroep.

COMPLIMENT
Een pluim voor de schoolveldloop van de neushoorns.
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We spelen meer met kinderen van andere klassen.



Er zijn meer plantjes op de kleuterspeelplaats.



We spelen minder druk.



De voetbaldagen zijn leuk.



Het zwemmen is leuk.
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Kan er nog een muurtje komen voor
muurtje stamp? ( compostbak weg )

- muurtje stamp wordt altijd voetbal

We doen balspelletjes op het verharde
deel van de parcoursspeelplaats.
Voetballen op het voetbalveld en de
beurtrollen zijn aangepast zodat iedere
klas elke week kan voetballen.

Kunnen we elk schooljaar een
schoolveldloop doen?

- het was leuk
- we hebben een goed doel gesteund
- we kunnen elk jaar voor Kameroen
doen maar ook een ander doel of voor
onze school

De kinderraad beslist dat er elk
schooljaar een veldloop komt en elk jaar
kijken we samen met de kinderraad
welke klas het gaat organiseren en voor
welk doel.

Hoe doet het derde leerjaar WC-wacht?

- uitleg vragen aan het derde

De kinderen van het tweede maken een
afspraak met juf Barbara om de uitleg te
horen en dan doen ze het op dezelfde
manier.

Mag je nog lezen in de gang?

- lezen mag
- je mag niet spelen en door de
gangen lopen en verstoppen

Lezen mag op de kussens in de gang,
spelen doen we buiten.
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Een dag fair trade koeken, drinken en
fruit.

- we hebben een onderzoek in de klas
gedaan

De kinderen van het vierde leerjaar juf
Elke maken een lijst met aantallen voor
bestelling en brengen dit naar Tinneke.

Meer spullen om mee te spelen op de
parcoursspeelplaats.

- we hebben een kaartenactie
- Merel en Vic maken een
ideeënbrievenbus

Meer spullen voor waterspelletjes als het
goed weer is om af te koelen.

- dat is leuk
- dat is verkoelend

Merel en Vic maken een
ideeënbrievenbus en als de kinderraad
de opbrengst van de kaartenactie heeft
geteld bespreken ze de ideeën en
beslissen ze wat ze hiermee aankopen
voor de speelplaats.
De pinguïns maken een lijst met
voorstellen en bezorgen die aan
Tinneke.

