
De groene beverclub van 12 mei 2016 

 

Speelgoedhuisje 
 

 Er zit sinds kort nieuw speelgoed in het speelgoedhuisje. De 
kinderen vinden dit allemaal leuk. Er wordt terug meer met het 

speelgoed gespeeld. 

Soms wordt er nog steeds met opzet iets stuk gemaakt, dit is niet 
leuk. De beverclub vraagt aan iedereen om het speelgoed goed te 

behandelen. 
 

 Er is ook een nieuwe lijst met helpers voor het speelgoedhuisje. Dit 
is goed, de helpers staan terug met meer zin in het 

speelgoedhuisje. Er is ook een reservelijst voor wanneer de helpers 
er niet zijn, of als ze eens geen zin hebben. (zij moeten dan zelf 

vragen of iemand anders wil helpen) 
 

Etter-netter 
 

 Dit blijft een probleem, het doorschuiven per klas loopt steeds fout. 
Klassen weten niet wanneer het hun beurt is. Tijdens de speeltijd 

lopen er geen kinderen rond. 

 Voorstel uit beverclub: In plaats van tijdens de speeltijd rond te 
lopen, na elke laatste speeltijd loopt de klas die verantwoordelijk 

is, even over de speelplaats en ruimt snel alle papiertjes op. (we 
kunnen het zo eens proberen en zien of dit beter loopt) 

 Juf Daphné verdeelt opnieuw de lijsten van de klassen. 
 

Sorteerstraatje 
 

 De kinderen vinden het sorteerstraatje iets goed. 
- Er wordt beter gesorteerd. 

- Het staat op een goede plaats. 
- De poster zou op een betere manier moeten worden 

vastgehangen. 
 

Ballenbewakers 

 
 Dit loopt niet zo goed. De kinderen vergeten vaak wanneer zij 

bewaker zijn. 
- Er moet opnieuw aan gedacht worden. 

- Juf Daphné zal de lijsten nog eens terug verdelen in de klassen. 
 

Geld van de wafeltjes 
 

 Er werd besloten dat er met het geld van de wafeltjes nieuwe 
tenues voor ons basketteam worden aangekocht. 



 Een kleine traktatie op het einde van het jaar zouden de groene 
bevers ook wel leuk vinden. 

 
Het plan van de groene speelplaats 

 
 De beverclub heeft het grondplan van de nieuwe speelplaats 

bekeken en besproken. Het ziet er een toffe speelplaats uit, met 
bergen en een glijbaan, een wilgenhut en zelfs met water.  

 Alle leerkrachten hebben het plan gekregen, en kunnen dit op het 
bord even met de kinderen bespreken, ook de leden van de 

beverclub kunnen de juffen en meester hierbij helpen. 
 Onze school deed mee aan 2 wedstrijden om geld te winnen voor de 

speelplaats. We hebben bij de 2 wedstrijden gewonnen, hierdoor 

hebben we al een beetje geld om te kunnen starten met de werken. 
 

Bezoek aan een groene speelruimte 
 

 Voorlopig staat er in juf Daphné haar agenda om op 
maandagmiddag 30 mei een bezoekje te brengen aan een groene 

speeltuin in de buurt. Dit samen met de leerlingen van de 
beverclub. Als het slecht weer is, zal dit uitgesteld moeten worden. 

(verdere info volgt zeker nog) 
 

 
 


