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 niet iedereen aanwezig 

 Geen foto omdat er  afwezigen zijn. 

 

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Een zwembad in de turnzaal 

 Vraag van Zoë Van Rooy 

 Geen goed idee dan hebben we te weinig gymplaats 

 Het mag gewoon niet van de minister 

 

Vraag vanuit de leerlingenraad 

Extra aandacht: speel met je eigen klasbal én met je leeftijdsgenootjes! 

 

Opmerking vanuit de leerkrachten 

 Dj op vrijdag was volgens de juffen en meesters leuk 

 DJ Jeff deed dat goed 

 

Verdere verloop, besproken door juf Lieve met juf Els 

 Net voor elke vakantie of voor een verlengd weekend herhalen we dit 

 De leerlingenraad keurt het voorstel goed 

 

Volgende happening 

ROLLERDAG 

Slogan =  “Alles loopt op wieltjes” 

 In Windekind loopt het goed 

 We spelen met speciale attributen 

 

 

1ste leerjaar A Bo Van de Ven  

1ste leerjaar B Arne Kempenaers 

1ste leerjaar C Mathiz Wilryckx 

2de leerjaar A Nele Sebrechts  

2de leerjaar B Lien Dens 

2de leerjaar C Tijs Peeters niet aanwezig 

3de leerjaar A Axl Van Bael 

3de leerjaar B Vedran Lornoy 

3de leerjaar C Femke Verhavert 

4de leerjaar A Fiene Van Opdorp  

4de leerjaar B Cara Wens  

4de leerjaar C Yasmijn Mertens 

5de leerjaar A Zoë Van Rooy niet 
aanwezig 

5de leerjaar B Ian Suys 

5de leerjaar C Wendy Vergauwen niet 
aanwezig 

6de leerjaar A Sarah Bellens 

6de leerjaar B Francis-Hervé Van 
Schoubroeck   



Wat mag? 

rolschaatsen, skateboard, step, segway, in-line skates ,  wave board 

 

Breng, als het kan, arm-en beenbeschermers mee 

 

Wat mag niet? 

Fietsen niet, vindt een meerderheid 

Geen balspelen, voetbalveld is die dag dicht omdat de toestand anders te gevaarlijk wordt 

 

Speelhuisje is ganse dag open:  de zesdeklassers verdelen de taak om ’s morgens, ’s middags én 

tijdens de speeltijden het speelhuisje te openen. Het uitleensysteem blijft behouden. 

 

De datum wordt later bekend gemaakt. 

 

Vraag vanuit de leerkrachten 

Wees heel voorzichtig met het circusmateriaal! We zijn heel blij met het materiaal, de leerkrachten 

vinden het fijn dat jullie spelen maar … extra voorzichtig! 

 

Volgende leerlingenraad 

We maken affiches om de rollerdag bekend te maken 

 

 

 

 

 

Verslag juf Lieve 


