
De groene beverclub van 6 oktober 2015  
Intro 

 De kinderen werden verwelkomd door directeur Ivo, Juf Daphné, Juf Sharon en juf 

Odile. 

 De kinderen waren zeer blij dat zij gekozen werden om mee te participeren in de 

beverclub. 

 

Juf Odile (Mos) 

 Juf Odile heeft het jaarthema uitgelegd aan de kinderen. 

 De kinderen hebben de powerpoint gezien van de groene scholen en de verschillende 

groene speelplaatsen. 

 Op de agora staat een mapje Mos daar kunnen de leerkrachten en de kinderen altijd 

terug op vallen voor hulp. 

 Op de powerpoint werd gezien dat er verschillende soorten spelmaterialen aangeboden 

werden. Er was een glijbaan die zelf door de ouders was gemaakt. Er was een school 

waar zij met tonnen speelden. Iedereen speelt goed samen en hield zich aan de 

afspraken.  

 Er werd ook een voorbeeld gegeven van dieren op school. Dit werd meteen duidelijk 

dat dit geen goed idee is voor de dieren door het geluid.  

 Er werd duidelijk aangetoond dat je met weinig materiaal veel kunt doen. 

 

Plan van de speelplaats LS 

 

Al de kinderen hebben een plan gekregen waar duidelijk de plattegrond van de speelplaats op 

staat. De kinderen moeten in de klas bespreken wat zij willen behouden op de speelplaats. 

 

Ideeën om ouders op te roepen voor mee te stappen in ons Mos verhaal 

  Brief meegeven 

 Vragen op de ouderdag 

 Kinderen reclame laten maken bij hun ouders 

 Affiches maken en eventueel thuis ophangen en in de school 

 

Nieuwe naam gekozen voor de beverclub in thema Mos 

 Na veel goede ideeën te horen, hebben wij gestemd over de nieuwe naam van de 

Beverclub. De nieuwe naam is geworden de groene beverclub. 

 

Voor de volgende vergadering verwachten wij van de groene beverclub 

 Oplossing zoeken voor de ruzies op de speelplaats vooral rond de ballen. Hoe kunnen 

wij zichtbaar maken wie er wanneer met de ballen mag spelen en de afspraken 

zichtbaar maken. 

 Hoe de afspraken van het speelgoedhuisje zichtbaar maken en hoe zorgen dat de 

kinderen er zich aan houden? 

 Duidelijk tegen de volgende vergadering laten weten wat je op de speelplaats wilt 

behouden. (Kijk naar het plan van de speelplaats.) 

 

 

 



 

 


