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Welkom aan iedereen! 

  

Nemen van de groepsfoto  

Niet iedereen is aanwezig dus we kunnen de foto niet nemen.  

 

Evaluatie carnaval 

- Hulp uitdelen hot-dogs: de meeste kinderen hebben dit gedaan.  

De kinderen vonden dit heel leuk om te doen. Er mag dus zeker nog eens om hulp gevraagd 

worden aan de leerlingenraad.  

 

Evaluatie toiletten 

Het kaartje hangt duidelijk zichtbaar op de toiletten. Is er verbetering of blijft men nog steeds 

rondhangen? 

- Meisjestoiletten: hier is het al wel beter. Soms gaan meisjes nog naar binnen om op te 

warmen (dan vooral de groten). 

- Jongenstoiletten: hier hangen nog te veel jongens rond.  

- Oproep: altijd het toilet doorspoelen! Dit vermijdt ook vieze geuren.   

 

 

Voorbereiding muziekdag 

- Binnenbrengen briefjes  15 artiesten tot nu toe  

Ten laatste maandag 29 februari 2016 de briefjes binnen in 6A  

- Op de dag zelf gaan we de kinderen opdelen: enkele kinderen mogen tijdens de middag, 

enkele kinderen tijdens de middag (voornamelijk keyboard en drumstel) 

- Lln kleuren de affiche in.  

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Geen vragen.  

 

1ste leerjaar A Emma Verhaegen  

1ste leerjaar B Lara Marien 

1ste leerjaar C Elise Snoeckx  

2de leerjaar A Arne Kempenaers 

2de leerjaar B Thomas Olieslagers 

2de leerjaar C Flore Mariën (afwezig) 

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  

6de leerjaar B Emiel Geerts (afwezig) 

6de leerjaar C Stien Avonds 



Vraag/ voorstel vanuit de leerlingenraad zelf 

- Arne Kempenaers:  

o Er zijn nog steeds kinderen die op de banken lopen. We blijven hierop toezien.  

o Er zijn ouders die hun kinderen reeds aan de speelplaats komen halen als de bel 

gegaan is. De kinderen vinden dit niet eerlijk.  

- Stan Vets: Er zijn kinderen die tijdens de middag naar het bos gaan. Dit mag eigenlijk niet.  

 

Aandachtspunt van de maand  

Iedereen gelijk voor de wet: 

- Iedereen met de rij naar huis.  

- Tijdens de middag niemand in het bos.  

 

Wat zeg je in de klas? 

- Ten laatste maandag de briefjes van de muziekdag naar juf Lieve brengen.  

- Aandachtspunt: iedereen gelijk voor de wet.  

- Niet blijven hangen in de toiletten en doorspoelen! Meisjes doen verder zoals ze bezig zijn.  

 

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


