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-

Drieke en Leen hebben een idee om een doos te plaatsen op school waar de kinderen hun
problemen in kunnen steken. Onze doos heet de ‘gooi het er lekker uit’ doos en we luisteren
graag naar de verhalen of problemen die jullie hebben.
Als er vragen zijn gaan ik en Leen graag rond in de klassen om alles uit te leggen
Het team is een beetje bezorgd omwille van de inhoud die eventueel op de briefjes kan
staan. We vinden het een mooi initiatief, maar zouden liever hebben dat het een doos wordt
om positieve dingen (vind ik leuks), ideetjes, wistjedatjes in te stoppen… Katleen bespreekt
dit met Drieke en Leen.

-

Schema balsporten: willen de leerkrachten nog eens herbekijken met ons?
Er is wat onenigheid omtrent de regeling en we komen er niet echt uit hoe we het best
oplossen.
Voorstel (bespreken in klasraad) voor ‘s morgens, zoals de tweede leefgroep het doet:
-Maandag voetbal, dinsdag basket, woensdag trefbal, donderdag voetbal, vrijdag basket
-Over de middag geen ballen (er wordt gekeken voor extra materiaal)
-In de namiddag is het vrij kiezen, zoals nu..

-

We hebben gehoord dat er opnieuw een fuif is voor de volwassenen.
Kan het ook voor ons?
Super idee! De kinderen die dit voorstelden mogen een werkgroepje oprichten om verder uit
te werken.
Voorstel team: op een vrijdagnamiddag in mei/juni (bij mooi weer), in plaats van het forum,
op de speelplaats, bv van 15u tot 16u…

26 februari 2018
1) Het speelgoed wordt begraven onder het zand. Dit probleem komt telkens weer terug.
Idee: Als je het ziet gebeuren dat je dat zegt tegen de persoon zelf.
Dus oproep aan iedereen!! Help en wijs elkaar op het feit dat dit niet de bedoeling is. Neemt
elke klas dit mee? (klasraad)
2) Een aantal vragen omtrent de toiletten:
Het ruikt er niet zo fris
Idee: zo’n bak waar er om de zoveel tijd een lekker geurtje uit spuit . Kan dat? niet
milieuvriendelijk en ongezond, ook voor kinderen met allergie. Het is heel belangrijk dat de
urinoirs en toiletten telkens doorgespoeld worden! Dan zal de geur al héél wat minder zijn.
Klasraad! Ook eens benadrukken om niet té veel papier te gebruiken, want de toiletten
verstoppen daardoor vaak.
- Een aantal toiletten hebben een nieuwe WC-bril nodig. Kan dit opgelost worden? Wordt
doorgezegd aan Fredrik.

-

-

De machine met de doekjes blokkeert vaak. Is een handdoek niet handiger? Handdoek mag
niet (voor de hygiëne). De machines werken goed, maar veel kinderen gaan er niet goed mee
om, waardoor ze blokkeren. Klasraad!
Er word gespeeld in de wc.
Ideeën:
 Sommige kinderen zoeken een plekje om alleen te zijn. We hebben gehoord dat het
team hiermee bezig is. Kunnen we daar wat meer over weten?
Er komt in de opvangruimte inderdaad een rustig plekje. Voor het moment zijn we daar
nog mee bezig. We zoeken ook een volwassene om dit te begeleiden. Van zodra dit op
punt staat, horen de kinderen dit wel.
Klasraad: over de middag deel 1: iedereen MOET naar buiten, frisse neus halen
 Kunnen we de kinderbemiddelaars betrekken hierbij? Er wordt gespeeld in de toiletten
en daarnaast hebben kleuters soms ook wat meer hulp nodig. Kunnen we samenwerken?
Bij wie moeten we hiervoor terecht? Zitten de kinderbemiddelaars soms nog samen?
Met wie dan? Ciska en Aäron bekijken dit!
Aan Drieke en Julia? Leen?: Komt het filmpje over het fruit in de vuilnisbakken er nog?
Hebben jullie hulp nodig? Neem anders contact op met Aäron.
Drieke

