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Aanwezig : Lieke-Simon(1)-Charles-Ylana-Kira(2)-Wenth-Emiel(3)Elise-Laurine(4)-Kenzo-Brecht(5)-Tibo-Beau(6).
Vergadering :
1. Onze zesdeklassers maken zich stilaan op voor de OVSG-proeven
en de proclamatie op het einde van het schooljaar. We wensen hen
veel succes.
2. Er wordt gevraagd of iedere klas over een eigen klasbal kan
beschikken.
3. Er is dank zij het oudercomité voor nieuw materiaal gezorgd voor
in de spelenkoffer. Dit zal vanaf volgend schooljaar in gebruik
worden genomen. Er is in eerste instantie geen nood om met een
beurtrol te werken.
4. Klok op de speelplaats (waar is ze naar toe ? ).
5. Volgend schooljaar terug grote go-carts op het schoolfeest.
6. Muren op de speelplaats beschilderen. Misschien als onze klassen
in de toekomst een “kleurtje” krijgen kunnen we ook de muur
opsmukken.
7. Meer i-pad lessen. Misschien proberen om meer in te schakelen
tijdens de lessen.
8. Touwen aanspannen in speeltuin kleuters, gedeelte pastorie.
9. Wateractiviteiten tijdens de laatste week ? Zal afhankelijk zijn
van het weer, maar moet toch wel kunnen.
10.Naast “levend en dood” ook het spel “iemand is hem, niemand is
hem” toelaten onder het afdak. We proberen uit voor de rest van het

schooljaar en rekenen op een constructieve activiteit. Zal dan
geëvalueerd worden naar volgend schooljaar toe.
11.Wij bieden geen fruitsap en chocomelk aan.
12.Kan er een rekstok in de tuin ?
13.Schilderingen op de ramen weg wegens te ouderwets. Hier waren
de meningen binnen de vergadering verdeeld, dus dat wordt
besproken op de personeelsvergadering vooraleer we de vraag stellen
aan ons schoolbestuur.
14.De kinderen vragen om meer te mogen spelen in de tuin van de
pastoor. Hier zitten we natuurlijk met toezicht houden. Wordt
besproken, maar lijkt moeilijk haalbaar.
15.Kan de soep wat fijner gemixt worden ? De kinderen vinden ze iets
te “dik”.

We danken iedereen voor de fijne vergaderingen en wensen iedereen
een deugddoende vakantie.

Meester Freddy

