Verslag Vliegerraad 9 november 2015
Antwoorden van het team op de puntjes uit vorige vergadering:
Mail van cindy:
- voor de 2de leefgroep komen er namen (kleefband) aan de rekken; ook zoveel mogelijk
worden de pantoffels/laarzen genaamtekend
- met zand gooien = time-out/ duidelijke regel op de speelplaats
- speelgoed in zandbak: er komen binnenkort bakken met een heuse kast. elke leefgroep
ruimt op ahv een beurtrol per dag
- wc deur jongens: wordt voor gezorgd!
- ehbo-hoek wordt opgevolgd door Ciska/Charlotte
- we houden het nieuwe vliegerlied, maar iedereen leert het nog eens goed aan in de klas;
het lied gaat ook de studio in, om het wat moderner te maken (verschillende
muziekinstrumenten); af en toe laten we het oude vliegerlied nog eens zingen- graag
meer verduidelijking rond het puntje: druk in het halletje wanneer het geregend heeft?
wanneer is dit precies? wat zouden jullie willen?
Antwoord van de kinderen: vooral wanneer er gewacht wordt voor het eten en het
geregend heeft. De vierde leefgoep zit daar heel lang.
Nieuwe puntjes:
Klas Cindy:

- De oudere kinderen zijn te luid in de gang voor de slapende peutertjes.
Antwoord uit de groep: het zijn niet altijd de oudste kinderen die lawaai maken. Het moet
stil zijn. Dit mag via het verslag in de klassen nog eens herinnerd worden.
Misschien moeten de leerkrachten meer reageren? Sommige kinderen zeggen dat de
leerkrachten genoeg moeten doen :-).
Klas Nick:

- Pluim voor de poetsvrouwen!
- De Schoenen liggen soms overal in de gang en worden niet opgeraapt.
- Schoppen worden niet gedeeld.
De laatste twee puntjes werden reeds uitgebreid besproken. De leerkrachten werken aan
een oplossing om het anders te laten verlopen.
Klas Philip:

- Er is opnieuw een probleem op het ballenveld. Er worden ballen afgepakt en naast
voetbal is er nog weinig mogelijkheid om andere dingen te doen.
Antwoord uit de groep: de kinderen kunnen niet meteen een goeie oplossing bedenken
omdat er vorig jaar al een systeem werd bedacht. Het zou wel helpen als de afspraken
duidelijk op papier zouden gaan zodat er bij twijfel kan gecontroleerd worden.
Klas Marie:

- Opnieuw de puntjes rond het begraven speelgoed. De kinderen zijn blij dat eraan
gewerkt wordt :-)

- Er ligt veel zand in de gangen.

Klas Saar:

- Er is te weinig plaats op de tribune bovenaan.
Antwoord uit de groep: we moeten steeds bij onze leefgroep zitten tenzij iemand bij een
jonger broertje of zusje zit. Dat mag ook. Misschien moet er een leerkracht eens
meekijken naar het probleem? De kinderen willen wel nadenken over een ander systeem,
maar weten dat er nu afspraken zijn waar ze zich moeten aan houden. Wat kan/kan niet?
Klas Charlotte:

- Komt de schoolradio terug?
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