
De groene beverclub van 23 November 2015 

MOS 
 

 Groene ideeën voor onze speelplaats: 

o Glijbaan op een berg zand 

o Banden en houten blokken gebruiken 

o Een schommel 

o Een apenbrug 

o Een wilgenconstructie met een tunneltje, maar achteraan gesloten, met een 

bank er in 

o Een zandbak 

o Vogelhuisjes 

o Rekstokken om aan te hangen en rond te draaien 

o Gras op de speelplaats 

 

 Hoe creëren we meer plaats op onze speelplaats: 

o Plooitafels aankopen, als er leerlingen willen zitten, kunnen we die open 

klappen, anders klappen we ze toe. 

o Het speelgoedhuisje wegdoen/verzetten 

o De omheining (houten balken) rond de bomen wegdoen. 

o Banken rond de bomen zetten 

 

 De vuilnisbakken in de klassen zijn nu allemaal in orde. 

 

 Er kwam een voorstel van bij de juffen om ook in de klassen de vuilnisbakken na te 

kijken. Even kijken iedereen wel goed sorteert. Hiervoor zou de klas die ook 

verantwoordelijk is voor etter-netter elke week 1 keer komen controleren of het goed 

gebeurt. Als alle vuilnisbakken in orde zijn verdient die klas een groene duim. 

 

 Als er nog plannen binnen komen van onze speelplaats van de ouders, mogen die in 

het bakje van juf Odile gelegd worden. 

 

Oplossingen voor de ruzies rond de ballen 

 

 Vorige keer kwam er van uit de groene beverclub het idee om met bewakers te 

werken op de speelplaats (een soort van scheidsrechters) De klassen moesten een lijst 

maken met leerlingen die graag wel eens bewaker zouden zijn. 

De kinderen hadden deze lijstjes bij. Juf Daphné stelt een rooster op en bezorgt dit 

aan de klassen en hangt het ook op. 

 

Wat hebben wij al reeds bereikt met de beverclub 

 

 Er is nieuw speelgoed in het speelgoedhuisje. 

 De vuilnisbakken in de klassen zijn in orde. 

 Met het afvalstraatje zijn wij bezig om dit in orde te maken. 

 De afspraken rond de ballen en de bewakers zijn afgesproken en duidelijk zichtbaar. 

 Onze speelplaats wordt steeds groener. Er zijn al boomstammen en insectenhotels 

aanwezig op de speelplaats. Dit project gaat wel een aantal jaren vragen voor dit 

volledig af is. 



 

Wat wij de volgende vergadering verwachten van de groene beverclub: 

 

 Nadenken over hoe wij er voor kunnen zorgen dat er minder afval op onze school is? 

 Nadenken wat jullie met de opbrengst van de centen van de wafelverkoop willen 

doen? 

 Wat zouden jullie graag veranderd willen zien op onze school? (maximum 2 punten 

en geen punten over de speelplaats.) 

 
 


