14/01/2016

Verslag leerlingenraad van donderdag 14 januari 2016
Aanwezigen:
Nora – Milan – Inez – Nel- Finn – JuulJuf Nicole – Juf Ingrid – Juf Sarah – meester Geert – meester Guy
Evaluatie van de voorbije activiteiten
1. Pyjama-dag: Jammer dat Halloween samen viel, maar meestal vormde dit wel geen
probleem.

2. Verkeersveiligheid: Helmen en hesjes: lln zijn goed bezig en het wordt vrij goed
opgevolgd door de meesten.
Aandacht verzwakt als er minder rumoer aangegeven wordt,
of als kaart vol is met stikkers, enz…
3. MOS: Milieu op school: - verloopt nog steeds goed.
Pluim voor kinderen van het 5de leerjaar.
Nog meer toekijken of deuren dicht zijn, lichten uit..
op maandag 15/02/2016. Hoe kunnen we dit leuker
aankleden?
- Kinderen mogen onesiepak aandoen.
- Verwarming volledig uitdraaien?
- Mutsen en sjaals of een “fleezeken” meebrengen.
- 4de A maakt briefje aan en wordt meegegeven de
dag voor de krokusvakantie.
VEGGI-week houden (rond Pasen)
- Een week geen vleesbeleg op de boterhammen.
4. Tekeningen : vrijdag 22/01 moeten de tekeningen binnen zijn.
 Per graad wordt er 1 winnaar aangeduid die ook een prijs ontvangt.
 Op maandag 25/01 wordt er gejureerd door de kinderen van De
leerlingenraad.
5. Middagspel: MIDDAG: Enkel de KIWI-ballen mogen gebruikt worden om te
basketten.
Dikke truiendag: -

MORGENspeeltijd en AVONDspeeltijd mag er met basketbal
gespeeld worden.
Speeltijden: Bij zwaar regenweer:
- de juffen of meesters bepalen of de kinderen in hun

klas mogen zitten.
-

Leerkracht met bewaking gaat BUITEN zijn
bewaking doen.

Extra aandacht schenken aan vandalisme, enz….
1 VARIA-ronde
 Voetbaltornooitje houden
 Zwart – Wit dag houden in combinatie met gekke harendag.
 Beurtrol voor de zandbak
 Meester – Juffen-dag: leerkrachten wisselen van klas.
 Kinderfuif ?
 Meer springtouwen voor de klassen.


Worstel-dag ? Moddercatch ? ☺



Ouderraad geeft een budget (300 euro) om eventueel spelen aan te
kopen voor de klassen.



Met leerlingenraad eens samen zitten om na te denken wat voor spelen
of materiaal we nog zouden kunnen kopen.

Het was een zeer fijne, rustige vergadering, met een dikke pluim voor deze groep.
Jullie waren TOP !

