Verslag vergadering leerlingenraad

Aanwezig: Bianca – Briek – Corre – Jaan – Matti – Olivia – Niels – Senne – mevr. Vleugels
Evaluatie bokrijkklassen
De kinderen van L4+5 vonden het heel leuk.
Toppers waren: blotevoetenpad en de grote speeltuin, ook het bezoek aan de mijn was interessant.
We zijn heel blij dat we toch nog op bokrijkklassen konden gaan (coronacrisis).
Corona
Mevr. Vleugels wil graag weten hoe de kinderen de nieuwe “coronaschooltijd” ervaren.
We hebben te doen met de leerkrachten die altijd een mondmasker moeten dragen (dat moet lastig zijn) en ze
begrijpen de juf/meester niet zo goed door dat mondmasker.
We vinden het eten leuker: boterhammen in de klas is gezellig en ook de warme eters vinden het
schoolrestaurant rustiger en gezelliger.
Mooimakers: cheque
We deden vorig schooljaar mee aan het project Mooimakers.
Ellen maakte een actieplan voor een properdere school en schoolomgeving, dat heet Operatie Proper.
Wanneer we per schooljaar 10 activiteiten doen rond afvalpreventie en recyclage krijgen we een beloning: geld.
Vorig schooljaar is het ons gelukt en de beloning wordt op vrijdag 23 oktober om 9.30u uitgereikt.
Bianca en Briek mogen dan in naam van alle kinderen de cheque in ontvangst nemen.
Met de centjes kopen we ballen en nieuw speelgoed voor het speelhuisje.
We doen ook dit schooljaar mee … helpen jullie mee?
Speelplaats
Mevr. Vleugels toont de plannen voor de chillzone.
We vinden het prima.
We zoeken nog naar een oplossing om het geheel vandalismeproof te maken en dan voeren we de plannen uit.
Het speelhuisje is versleten en moet worden vervangen.
De klikkaders voor de spelletjesmuur zijn eindelijk aangekomen. Erna gaat ze bevestigen en dan komen er leuke
spelfiches in. Iedereen die een leuk spelletje kent (liefst zonder materiaal) mag het doorgeven aan mevr. Vleugels
en dan maken we er een spelfiche van.
Het voetballen: we denken na over de regels (wanneer waar wel en waar niet?), want bij slecht weer is het veel te
druk en er wordt nog altijd te veel ruzie gemaakt bij het voetballen.
Rondvraag
• Grote voetbaldoelen: we kozen voor 3 kleine veldjes, zodat veel kinderen tegelijk kunnen voetballen.
Met maar 2 grote doelen en 1 groot veld kan je veel minder vaak voetballen.
• Echte basketbal tijdens de speeltijden: liever niet … doet pijn als je dat tegen je gezicht krijgt.
Bij meester Jonas tijdens de turnles wordt er wel gebasket met echte basketballen, want daar is het
minder druk en geeft de meester oefeningen.

Volgende vergadering: maandag 23 november 2020 om 12.45u

