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Aanwezig :  Luna en Lucky (L1), Robbe en Esteban (L2), Camille en Max (L3), Karolijn en Victor (L4), 

Fleur en Theo (L5),  Kimo en Siebe (L6) 

Afwezig:  / 

 

L1 

 

-  Teveel kinderen klimmen op de glijbaan. 

Elke leerkracht moet dit aan zijn/haar klas meegeven dat dit NIET mag. 

                                                                                                  

- Picknick op de speelplaats. 

Dat hebben we vorig schooljaar al gedaan bij goed weer…dit gaan we komend schooljaar tijdens het 

voorjaar weer invoegen (enkel bij mooi weer). 

 

- Hinkelspel bijschilderen. 

Dit is inderdaad nodig en zal op de to do-lijst geplaatst worden voor volgende zomer (2014). 

- Krijt + bordenwissers in de speelhut. 

Het krijt en de bordenwissers liggen klaar en zullen na de herfstvakantie in de speelhut liggen.  

Er worden wel zeer duidelijke afspraken gemaakt :  

- niet op het hout schrijven 

- zorg dragen voor  de box met krijt 

- niet met het krijt gooien of kapot trappen 

- elke speeltijd wordt de box met krijt afgehaald en teruggebracht in de leraarskamer 

 >>> indien de leerlingen zich niet aan de afspraken kunnen houden wordt het krijt terug weggedaan! 



 

L2 

 

- Zeeppompjes  bijvullen. 

Die worden elke woensdag nagekeken en bijgevuld door Jrgen. 

 

- We vinden de  speelhut  SUPER  LEUK.!...maar het stuur zit los en de telefoon wordt vaak 

weggegooid. Komen  er krijtjes in de speelhut?                                       

De krijtjes die komen na de herfstvakantie (zie antwoord bij L1) 

Het stuur : daar zijn we mee bezig maar we hebben nog steeds geen goede manier gevonden om dit 

zo stevig mogelijk vast te maken. 

We hebben de telefoon reeds proberen vastmaken aan een touw maar door er een gaatje in te 

boren is de telefoon stuk gegaan…we hebben een  nieuwe telefoon aangekocht  en zoeken een beter 

systeem om hem op te hangen. 

- We vinden het leuk dat we nu meer  op het grasveld mogen spelen! 

- Wanneer is het actie- en speelgoedweek? 

De actieweek gaat door in de loop van de maand november  (dit zal tijdig meegedeeld worden) en de 

speelgoedweek gaat door de week na Sinterklaas (van maandag 9 december t.e.m. 13 december 

2013) 

L3 
 

-  Komen er banken en stoelen in de speelhut? 

Er is geen geld meer over om dit voor dit schooljaar nog aan te kopen. We gaan het navragen bij de  

oudervereniging om dit voor volgend jaar  te voorzien. 

  

- Box met speelgoed in de speelhut. 

De speelhut  is geen plaats om met los speelgoed te spelen…in de speelhut moeten we kunnen 

ravotten.  Er is ook al veel voorzien…telefoon, stuur, bord, glijbaan, enz. … 

                                                                                                                                                                                                

- Bescherming aan de ringen voorzien om blaren tegen te gaan.      

Er zit reeds bescherming rond de ringen. De kinderen moeten zelf tijdig aanvoelen wanneer ze 

moeten stoppen…niet blijven doorgaan tot de blaren er zijn. 

                                                                                    



      

- Plastieken mat aan de speelhut leggen om minder zand te hebben. 

Dit heeft geen nut, het zand blijft aan de schoenen plakken. 

 

- Schrijfpapier en omslagen voorzien in de speelhut (voor de brievenbus). 

De brievenbus is bedoeld voor fantasiespel en niet om effectief brieven in te steken. 

- Deurbel aan de speelhut. 

Dat gaan we zeker niet doen. We moeten ook aan onze buren denken! 

 

L4 

- Sloten eens nakijken in de toiletten. 

Die zijn vorig schooljaar al nagekeken en hersteld.  Sommige deuren spannen inderdaad maar we 

spreken af dat de leerlingen van L1 en L2 de deur loslaten en dat ze pas vanaf L3 de deuren op slot 

mogen doen; die leerlingen hebben al meer macht om spannende deuren te sluiten. 

 

- Krijtjes en bordenwisser voor bord in de speelhut. 

Die komen er na de herfstvakantie…zie vraag L1 en L2. 

  

- Speelgoedkoffers eens nakijken. Soms zien we kinderen met speelgoed spelen uit andere koffers. 

Dit hebben we reeds op vorige vergaderingen besproken >>> er zijn geen centen meer voor de 

koffers.  

We vinden ook dat sommige kinderen geen zorg dragen voor het speelgoed…de kinderen moeten 

ook eerst kunnen bewijzen dat ze met zorg het speelgoed behandelen voor er ‘eventueel’ nieuw  

speelgoed zou aangekocht worden. 

- Kan er eens een hockeytornooi georganiseerd worden? 

Juf Fien en juf Sylvie zijn ermee bezig…het tornooi zal doorgaan op een woensdagnamiddag maar 

datum ligt nog niet vast. 

We zijn superblij en heel trots met zo’n mooie villa op onze speelplaats! 

 

 

 



L5 
 

- De palen van de goal staan los en het net is kapot. 

We vallen in herhaling maar ook hiervoor is er momenteel geen geld  � 

                                 

L6 

 

- Krijtjes in de speelhut? 

Die komen er na de herfstvakantie...zie vraag L1, L2 en L4 

 

- Vaste plaats in de refter? 

Dat is zeer moeilijk te regelen, er zijn teveel leerlingen die wisselen van eten (warm of 

boterhammen)…toch gaan we dit punt meenemen naar de volgende personeelsvergadering. 

- Iets om op te zitten in de boomhut? 

Die vraag kwam aan bod in L3 -> voorlopig geen geld, maar we leggen dit ook voor aan de 

oudervereniging. 

 

 

 

 

 


