Verslag leerlingenraad
maandag 9 november 2017, 13.00

Aanwezig: Boris - Lex - Jens - Alec - Myrthe - Daan - Liene - Horea - mevr. Vleugels
Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering werd nog niet besproken in L1B, L3A, L3B, L5A.
Ideeënbus
Er zitten geen briefjes in de bus.
Evaluatie voorbije activiteiten
 Sportdag L1+2+3: We vonden het superleuk.
 Boerderijklassen L1+2: De kinderen vonden het heel tof.
Activiteiten op komst
sportdag L4+5+6 - spelletjesnamiddag - fluotocht
Opvolging ideeën vorige vergadering
Muziek op de speelplaats: tijdens de middagpauze kunnen we een mp3/cd-speler op de boekentaskast onder het
afdak plaatsen (er is een stopcontact).
We gaan op de lijst voor het speelhuisje ook een taak "DJ" zetten. Kinderen van L4+5+6 mogen zich dan opgeven
om muziek te spelen. De verantwoordelijke haalt bij Ann/Ellen de muziekinstallatie op en brengt ze ook terug.
De kinderen zorgen zelf voor cd's of mp3.
Enkel onder het afdak mag er muziek zijn en ook niet te luid (de kindjes van de crèche aan de overkant van de
straat worden anders wakker).
We proberen dit uit na de kerstvakantie.
Buitenkeuken: er werd een speelkeuken geplaatst, voorzien van echte kookpotten en pan.
Boomstam: eind november komt er nog een boomstam om op te klauteren.
Ideeën
L3A: L3B: L4A: L4B: L5A: pyjamadag - op school slapen - 2x kidsfuif - chillzone - nieuw speelgoed in speelhuisje - muren wc's
schilderen - knutseldag - nieuwe picto's voor de rijen - in de winter je pantoffels mogen aandoen - pingpongtafel
L5B: woensdag fruitdag - basket- of voetbaltornooi tijdens speeltijd - kidsquiz - volleybalnet - kapotte paaltjes
vervangen - graffitimuur
L6A: chillzone - meer sportnamiddagen - taco's en wraps in de refter - groter afdak - raam speelhuisje is kapot
Mevr. Vleugels: Wat wel kan:
 er zal een chillzone komen op de plaats van het fort
 in de winter, wanneer je sneeuwlaarzen aanhebt, mag je pantoffels meebrengen voor in de klas
 woensdag fruitdag: elke dag is fruitdag ... bij de kleuters maakt elke juf fruitsla, in de lagere school moet
je zelf fruit meebrengen
 meester Jonas zal vanaf de lente tijdens de middagpauze nog wel eens een tornooi organiseren

