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Aanwezig : Mira & Servaas (L1), Mathijs & Julien (L2), Sil & Lena (L3), Emma & Korneel (L4), 

Lhasa & Damas (L5), Febe & Robert (L6) 

Afwezig : / 

L1 

Wij hadden graag een carnavalsstoet op de speelplaats? 

- Goed idee. We nemen dit mee voor volgend jaar. Nu is de periode te kort om dit nog 

te organiseren.  

 

Mogen we ons verkleden voor carnaval ? 

- Nartuurlijk … dit doen we al jaren. 

 

 

Mogen er dieren meegebracht worden in de opvang? 

- Dit gaan we niet doen. Op 4 oktober is het Werelddierendag en dan mag je misschien 

een dier meenemen naar de klas als de juf of meester dit toelaat. 

 

Mogen we de boomhut versieren ?  

- Jullie mogen de boomhut versieren op Halloween. 

L2 

Het toneel was supergoed op Sinterklaas. Wordt dit nog eens georganiseerd? 

- Ja doen we zeker nog eens.   

 

 

 

 



L3 

Mag het hinkelspel opnieuw geverfd worden? Dit is niet meer zo duidelijk. 

- Dit gaan we meenemen voor de klusjesdag in de grote vakantie. 

Wij hadden graag meer groen op school, bvb. planten? Er is veel modder (bvb. wanneer 

we bal moeten halen mogen we normaal gezien niet op gras). 

- Wanneer de bal op het gras valt, dan mag  deze wel gehaald worden door één 

persoon.  Jullie moeten er wel rekening mee houden dat wanneer het slecht weer is, 

jullie  voorzichtig op het gras moeten stappen zodat jullie niet wegglijden.  We 

hebben al vrij veel groen op onze school en onze school staat midden in het groen. 

Er zitten barsten in de gele glijbaan : 

- Jürgen gaat dit  eens bekijken.  

L4 

Mogen de leerlingen van 4de leerjaar poppenkast of toneel spelen voor de kleuters? 

- Stel deze vraag eens aan juf Kim. Zij is de juf van de dramalessen en ik weet dat dit al 

enkele malen gebeurde. 

 

 

 

 

 

Wij willen graag eens overnachten op school zoals het 6de leerjaar. 

- Nog 2 jaartjes wachten en dan is het jullie beurt. Deze overnachting is enkel voor het 

6de leerjaar.  

L5 

Krijgen we latex handschoenen tijdens de middagdienst? 

- We gaan bekijken of dit echt wel nodig is.  Latex 

handschoenen zorgen voor veel afval. 

 



L6 

Is het mogelijk om 2 x een speelgoedweek te organiseren?  

- Dit vinden we niet echt een goed idee.  De speeltijd is een moment om je lichaam 

voortdurend te laten bewegen (voetballen, speeltuig, tikspelen, basketballen, 

ravotten, ..). Eén keertje per jaar willen we daar een uitzondering op maken en op 

woensdag maken we ook al een uitzondering want dan mag je Pokémon-kaarten  (of 

ander “wisselmateriaal” ) meebrengen 


