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Welkom aan iedereen! 

  

Nemen van de groepsfoto 

Lukt vandaag niet want niet iedereen is aanwezig.  

 

Uniformendag 

- Vandaag nog eens zeggen in de klas.  

- Envelop met zinnetje morgen voorlezen in de klas en kort bespreken. 

- Volgende keer bespreken in leerlingenraad. 

 

Bespreken vorige leerlingenraad  

- Meer gras: gaat niet. We hebben al een groot bos.  

- Zinnetjes leerkrachten: vonden juffen en meesters heel leuk. Hier kunnen we er misschien 

nog meer verzinnen?  

- Speeltuig is kapot: volgende maand wordt dit waarschijnlijk hersteld.  

- Nieuw speeltuig? Niet onmiddellijk een nieuw speeltuig. Er wordt ook niet altijd evenveel 

zorg gedragen voor datgene wat er nu is.  

- Kinderen gaan vaak naar de fietsenrekken: kinderen geven aan dat dit verbeterd is. Dit blijft 

toch een aandachtspunt, vooral ’s morgens.  

- Rollerdag: dit kan opnieuw doorgaan in het derde trimester.  

- Dierendag: we gaan naar de Olmense zoo. Zoo van Antwerpen is in onderhoud dus dit was 

moeilijker, we kunnen zo ook niet veel dieren zien. De Olmense zoo is dus zeker een leuk 

alternatief!  

De Olmense zoo is normaal in december gesloten maar als wij met de hele school komen, 

doen ze speciaal voor ons open. Dit gaat door op 3 december.  

- Muziekdag: dit mogen we nog eens organiseren maar dit doen we later op het jaar.  

 

1ste leerjaar A Elisabeth Duwyn afwezig 

Kara Wynants in de plaats 
1ste leerjaar B Lara Marien 

1ste leerjaar C Elise Snoeckx te laat  

2de leerjaar A Arne Kempenaers te laat 

2de leerjaar B Thomas Olieslagers 

2de leerjaar C Flore Mariën 

3de leerjaar A Stan Vets  

3de leerjaar B Lien Dens 

3de leerjaar C Nele Sebreghts 

4de leerjaar A Femke Verhavert 

4de leerjaar B Joey Van Haevre 

4de leerjaar C Kay Vervecken afwezig 

5de leerjaar A Michelle Carlier 

5de leerjaar B Femke Devoght 

5de leerjaar C Lesley Toemaes afwezig 

6de leerjaar A Zoë Van Rooy afwezig 
wegens ziekte 

6de leerjaar B Emiel Geerts 

6de leerjaar C Stien Avonds 



Vraag van de maand 

Naar de middagmoeders toe: vragen om na het eten te mogen gaan spelen.  

 Mag ik / mogen wij alsjeblieft van tafel gaan?  

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

- 4A Emma Verboven 

Ik wil graag een werelddierendag. Ik hoop dat het kan.  

 Neen want we gaan naar de zoo.  

- 4A Emma Verboven 

1 dag per maand een creatieve dag (ecoline, knutselen). 

 1 dag per maand is wat veel, misschien kan dit wel eens 1 keer per jaar. Dit gebeurt ook al 

veel in de klas volgens  de kinderen.  

- 4A Emma Verboven 

Etensdag: elke klas maakt een gerecht en dan we eten dit met de hele school op 

 Dit is wat moeilijk. Er zit wel mogelijkheid in. Bijvoorbeeld bij carnaval wordt er meestal 

iets getrakteerd. Misschien kunnen we hier met de leerlingenraad iets voorzien? Het  is lastig 

om in te schatten wat haalbaar is.  

De kinderen uit de leerlingenraad die willen, kunnen thuis een cake bakken bijvoorbeeld.  

Hier denken we volgende keer nog verder over na!  

 

Vraag/ voorstel vanuit de leerlingenraad zelf 

- Er wordt veel op de banken gespeeld, wat kunnen we hieraan doen?  

 Dit zeggen we straks in de klas.  

Het zal een aandachtspunt zijn waaraan de bewakende leerkrachten speciale aandacht aan 

zullen schenken! 

 

 

Wat vertellen we in de klas?  

- Blijf uit de fietsenloodsen!  

- Op banken mag je zitten maar niet lopen en springen. Dit geldt ook voor de muurtjes. Hier 

voeren we sterke controle over uit.  

- We gaan op 3 december op privé-bezoek naar de Olmense zoek. 

- Herinneren aan uniformendag.  

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


