VERSLAG KINDERSCHOOLRAAD 17 NOVEMBER 2016

Stella en Lieze (L1), Ada en Leon (L3), Thibo en Victor(L4),
Amélie en laura(L5), Wolf en Bo(L6), Tom
Punten uit het vorig verslag:
•
Wil je de deuren dichthouden
•
Steps en fietsjes blijven af en toe rondslingeren
•
Kom niet aan de bal van een andere match
•
Herhaal je de forumafspraken nog eens? Hoe vaker
we dit doen, hoe beter het zal gaan:
1.
We zitten bij de kinderen van de eigen klas, niet bij
papa of mama.
2.
We liggen niet maar we zitten.
3.
Tussendoor zijn we stil.
4.
We zingen goed mee.
5.
We dansen goed mee.

Punten uit het team:
•
Wil iedereen goed de voeten vegen!! (respect
voor Sevgi en poetsouders)
•
Is het wel nodig om zoveel knikkers mee te
brengen. Enkele knikkers waarmee je wenst
te spelen zijn voldoende.

Wat loopt niet goed:
•
Met steps door de plassen is leuk, maar je
wordt er heel vies van
•
In sommige matchen worden de voetbalafspraken niet gevolgd
•
Spelen, knutselen en tekenen in de opvang
moet zorgzamer. Er wordt veel te veel rommel gemaakt.
•
Bij het middagmaal: zorgzamer zijn (niet
spelen met eten, drink soep en water uit,
maak minder lawaai met je stem of bestek.

Wat loopt goed:
•
Als in het voetbal de bal buiten is, wordt hij
tegenwoordig goed terug in het spel
‘gepast’.
•
Soms schenken kinderen enkele knikkers
aan kinderen die er geen hebben, zodat
deze kunnen starten met knikkeren. Tof!

Voorstellen:
•
Een tweede basketgoal?
•
Op werelddieren dag (4 oktober 2017)
gaan we met de school écht iets doen.
•
Kunnen we de jassen en boekentassen
netter hangen en zetten?
•
Komt er eens een pyjamadag?
•
Nemen we de gevallen fietsjes en steps
weg? Dan zien we hoe lang het duurt eer
ze ‘op’ zijn.
•
Kinderen die geen knikkers bij hebben mogen wel kijken, maar opletten waar ze
staan
•
Denkt elke klas eens na hoe we ‘s middags rustiger kunnen binnengaan in de
eetzaal?

Blinkers
•
Wannes (klas 4), omdat hij zomaar gevallen jassen en mutsen begon op te hangen
•
Groene klas omdat heel wat kinderen bladeren vegen

Volgende kinderschoolraad: donderdag 1 december

