Kinderraad 27 januari 2014
Aanwezig:
1a) Karolien, Maria
1b) Inez, Sarah
2a) Beijza, Kellys
2b) Cleo, Egon
3a) Anass, Bo
3b) Scilo, Hannah
4a) Simon, Marcello
4b) Flor, Letizia
5) Nabil, Katelijne
6) Alex, Ella
Juf Laura, juf Natacha
1) Nieuwe namen voor List:
Boek-time, met de neus in de boeken,
boekbeesten, boekeren, boekenprins,
leesactie, boekenleeuwen, PDL (Prins Dries
Leest), LOL (Lezen Oooh Leuk), WLL (We Love Lezen), leesplezier, leesfan, leeskampioen, WWL (Wij
Willen Lezen), letterlook, boekenlooken, boekenlunch, boekduiken, boekzwemmen
Een hele hoop leuke namen: ze woorden besproken met de leerkrachten.
2) 1a: tikkertje in de boomhut is gevaarlijk.
Voorstel: bordjes hangen.
Klas 6 wil dit graag blijven doen => kan eventueel alleen nog als ze alleen op de boomhut
kunnen.
Speelgoedkast: opgelet dat je niet door al het speelgoed loopt!
Liegen om naar de wc te gaan en dan binnen te blijven hangen => Niet rondhangen!
3) 2a: vegetarische soep: hier wordt voor gezorgd.
Smartboard in de klas is besteld, juf Laura hoort nog eens na wanneer het geleverd kan
worden.
4) 2b: probleem met bay-blades: stelen, ruzie, gewonden,… maar wel veel plezier ook.
Kinderraad beslist om dit af te schaffen!
5) 3a: voetbalwissel: 3a + 3b >< 4a + 4b => er wordt navraag gedaan bij juf Ine.
Te druk op de speelplaats!

6) 3b: graag gras op voetbalveld, goals, lijnen tekenen, kleren,…
Juf Laura stelt voor om met scheidsrechters te werken. De leerkrachten bespreken dit nog.
7) 4a: frietjesdag? Dit wordt besproken met de leerkrachten.
Terug een gamedag? => Niet meer dit schooljaar!
8) 4b: de sportkast gaat te weinig open. Klas 6 zegt dat die wel voldoende open gaat, maar het
mag niet als er plassen zijn!
Opletten voor stro in de zandbak en zand in de strohoop!
9) Ballet: graag ook een balletfilm op een filmavond.
10) Juf Laura: info over slapen op school: dit mag niet zomaar van de brandweer (veel regels!)
Ze zoekt dit nog verder uit.
11) Scilo: kinderen springen zomaar uit de boomhut.
12) Kellys: niet spelen in het gangetje tussen de speelplaatsen.
Eventueel een verkeersspiegel of achteruitkijkspiegel hangen in het gangetje?

