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Aanwezig: Vic, Ayoub, Toos, Josiah, Kaltrina, Chayma, Robbe, Marie VT, Hafsa, Rein, Seppe, San, Merel, Vanik, Youssef, Anne-Linde, Ruby, Méric

PROBLEEM

FOTO

REACTIES

AFSPRAAK

Kinderen gooien met zand in de
zandbak.

- we zeggen dat dit niet mag
- ze stoppen dan niet

We halen er een juf/meester op de
speelplaats bij om het te helpen
oplossen. De toezichters kijken allemaal
goed mee.

Met de schoolradio komen er veel
kinderen binnen tijdens de
middagspeeltijd.

- de kinderen komen liedjes
aanvragen
- de kinderen blijven doorvragen naar
liedjes

Het vierde leerjaar kiest de liedjes en als
er kinderen binnenkomen worden de
toezichters op de hoogte gebracht.

De kleuters gooien met speelgoed in de
kelder en over de draad. Het speelgoed
van het lager wordt niet goed
opgeruimd.

- het speelgoed heeft veel centen
gekost
- ze hebben ook al minder speelgoed
nu omdat alles over de draad ligt

De toezichters letten hierop tijdens de
speeltijden. De leerkrachten vertellen
dit tegen de kleuters in de klassen.
De toezichters kijken goed mee of de
kinderen van het lager al het speelgoed
mee naar binnen nemen en opruimen
na een speeltijd.

Wij mogen niet bij de kleuters spelen in
de nabewaking maar de kleuters mogen
wel bij ons spelen, dat is niet eerlijk.

- voor de kleuters is het te druk als
het lager in de kleuterhoek speelt en
er gingen heel veel dingen stuk
- kunnen we het opnieuw proberen
om gemengd te spelen

De kleuters mogen terug met de lagere
schoolkinderen spelen en omgekeerd.
We proberen dit opnieuw uit met een
eerlijke kans voor iedereen.

De kinderen van het lager zitten nog
steeds op de fietsen van de kleuters.

- zo gaan ze stuk
- de fietsen zijn voor de kleuters
- binnenkort is het rol- en glijweek
voor het lager

Toezichters kijken goed mee en zorgen
dat enkel de kleuters kunnen fietsen.

Veel kinderen lopen in de gangen.

- we botsen dan hard op elkaar

We wandelen allemaal in de gangen.

COMPLIMENT
De lentebrunch was lekker!
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REACTIE


Het forum was leuk!



De talentennamiddag in het lager was heel tof!



De kinderraad is heel fijn!



VRAAG
Welk speeltuig gaan we kiezen voor de
parcoursspeelplaats? We hebben 2600
euro verzameld met de kaartenactie.
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REACTIES
- een parcours
- er moeten nog wel stammen van
het oude weggehaald worden

Er zijn gaten op de speelplaats, kunnen
die gaten opgevuld worden?

ANTWOORD
Op 20 juni komt Speelmaatje het
parcours plaatsen op de
parcoursspeelplaats.

Tinneke geeft dit door aan de
werkmannen.

Vanaf welke temperatuur mag je jas uit?

- de middagbewaking kent deze
afspraak niet
- het mag vanaf 17°C

Buiten zonder jas mag vanaf 17°C. Er
hangen thermometers aan de klassen
buiten dus kan je steeds gaan aflezen.

Kunnen de juffen en meesters van het
lager zeggen in de klas dat wij de
kleuters geen fruit mogen geven?

- gevaarlijk als er kleuters allergie
hebben
- lager moet zelf het fruit opeten

De juffen en meesters van het lager
herhalen deze afspraak in de klassen.

IDEE
Kan er nog eens een fluofuif komen? Nu
wisten we dit veel te laat, 1 dag op
voorhand, en konden we niets meer bij
elkaar zoeken.
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REACTIES
- we wisten het echt te laat
- wij konden thuis niks meer vinden

AFSPRAAK
Tinneke bespreekt dit met de
leerkrachten.

