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1. Ideetjes voor de speelplaats 
Momenteel worden de verschillende maandpunten (het loopt op wieltjes en dansen) als heel leuk 
ervaren. De kinderen geven aan dat het hierdoor minder druk is op de speelplaats (er is minder 
geschreeuw), dat kinderen meer bewegen en dat er nu veel meer kinderen zijn die plezier beleven 
tijdens de speeltijd. 
Er werd samen met de kinderen gezocht naar leuke maandthema's voor op de speelplaats. Volgende 
ideeën werden aangebracht: gsm'en, Pokémonkaarten, spelletjes (eventueel een speelhoek 
inrichten), yoga, een parcours, zingen (karaoké), springkastelen, springtouwen, turnen/gymnastiek, 
paddelen/tennis/klittenband vangspel met een tennisbal, speelkoffers, ... 
De kinderen gaven zelf aan dat het jammer is dat de speelkoffers helemaal niet meer gebruikt 
worden. 
Onze vertegenwoordigers zullen ook aan de klasgenoten ideetjes vragen. Deze leuke tips mogen 
steeds doorgegeven worden aan meester Bart en juf Limme. 
 
2. Verloren voorwerpen 
Eén keer per maand zullen de verloren voorwerpen voor de kinderen uitgestald worden onder het 
grote afdak. De ouders zullen hier ook steeds van verwittigd worden. 
Samen met de kinderen werd een helperslijst opgesteld: 
- dinsdag 17/12: Griet, Femke, Lana en Merel VD 
- donderdag 23/01: Yenthe, Nand, Mon en Mauro 
- vrijdag 14/02: Simon, Floor, Emilia en Noèlle 
- donderdag 26/03: Merel P, Matheo, Griet, Lana 
- maandag 20/04: Bjarke, Nand, Emilia en Merel VD 
- dinsdag 19/05: Simon, Floor, Femke en Mauro 
- maandag 15/06: Griet, Mon,  Merel P, Noèlle 
Op deze dagen verzamelen we steeds om 13.00 uur om de verloren voorwerpen klaar te leggen. 
 
3. De blauwe vuilbak 
Op school is sinds kort een nieuwe vuilbak: de vuilbak voor Plastic, Metaal en Drinkkartons.  
In deze vuilbak mogen dus ook alle plastic verpakkingen van koeken. Hierdoor zullen we veel minder 
restafval hebben. Juist sorteren is dus heel belangrijk: papier, gft, pmd en restafval. 
 
4. Ideeënbus 
We knutselden per klas een ideeënbus. Deze krijgt een plaatsje in de eigen klas, zodat iedereen op 
deze manier vragen, ideeën en tips kan doorgeven aan de vertegenwoordigers van alle klassen. 
 


