
 
 
Aanwezig: 
Juf Ingrid, meester Wim, Lotje en Milan (4A), Sofie en Max (4B), Matyas en Ymke 
(5A), Pieter en Freek (6A) 
 
1 Hoe staat het met de afspraken? Welke dingen zijn  nog onduidelijk? Waar 

moeten we nog wat extra energie in steken? 
 
� Ballenafspraken en rijenafspraken 

 
� Blijkbaar is het toch erg moeilijk om deze afspraken vol te houden. Na een 

tijdje lijkt iedereen de afspraken te zijn vergeten. 
 

� Meester Wim maakt voor beide afspraken een “geheugensteuntje” om in de 
klas op te hangen op een zichtbare plaats. (Zie bijlage) 
 

� Mogen we speelgoed meebrengen op de speelplaats? 
 
� Af en toe kan dat best wel eens dat leerlingen een stuk speelgoed 

meebrengen om mee te spelen.  
 

� Zodra het gaat over een “rage” of  “trend”  die je moet volgen om er bij te 
horen, dan zetten we hier een stop op.  (Iedereen hoort er bij in de Twijg!) 
 

� Patattenhuisje 
 
� Het patattenhuisje blijkt niet helemaal veilig te zijn voor kleine vingertjes. 

Daarom sluiten we het af. Wie het wil gebruiken om een ruzie uit te praten, die 
kan de sleutel vragen aan juf of meester op de speelplaats.  
 
 

2 Schoolfeest 
 
� op 20 juni is er schoolfeest 

 
� thema is “iedereen telt mee!” 

 
� van 12u tot 14u kan je komen eten (stoofvlees of vol-au-vent met frietjes of 

puree) of veggie burgers voor de vegetariërs 
 

� om 14u wordt de nieuwe speelplaats ingehuldigd door een officieel persoon 
 

� Na de opening houden de kleuters een openingsmoment (samen dansen en 
zingen) 
 



� Tussen 14u30 en 16u00 doen alle klassen van de lagere school mee aan “zo is 
er maar één - De Twijg” 
 

� tussen 16u en 18u kunnen alle kinderen zich laten gaan bij de spelletjes. 
 

� Tussen 18u en  22u zal er een frietkraam staan 
 

� Vanaf 21u is er een openluchtfuif. Het thema is “Peace & Harmony” met als 
dress-code Flower Power.  
 
 

3 Ideeën en vragen van de kids 
 
� Kunnen de goals geverfd worden? Kunnen er netten voorzien worden? 

 
� De werkgroep Verbondenheid was dit alleszins van plan. Deze plannen zijn 

ergens op de achtergrond geraakt, maar zullen nu weer opgenomen worden 
zo snel mogelijk. 
� komt dus zeker in orde! 

 
 

� De draad achter de goals 
 
� De draad achter de doelen is versleten en niet hoog genoeg. Als de ballen 

over de goal gaan blijven ze steken in de bomen. De leerlingen gaan dan 
vaak zelf achter de draad, de boom in, om die bal te gaan halen. Dit is erg 
gevaarlijk!  
� Kan de draad vernieuwd worden en verhoogd? 

 
� Frietdag 

 
� Er was elk jaar een dag dat alle kinderen frietjes mochten eten op school. 

Komt die dag nog? 
 
� Vorig jaar deden we een opruimactie in het dorp met de hele school. 

Daarvoor kregen we 250 euro van de stad Leuven 
� Met dit bedrag gaan we op vrijdag 19 juni (de vrijdag voor het schoolfeest) 

frietjes eten. Niemand hoeft die dag zijn brooddoos mee te brengen! 
 

� schoolbibliotheek 
 
� Het zou leuk zijn als de school haar eigen bibliotheek had. Is dat een haalbare 

vraag? 
� dit wordt besproken met de leerkrachten, volgend schooljaar 

 
 
verslag: meester Wim 
 


