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Aanwezig: Ida, Flo, Mila, Leon, meester Hendrik, Juf Sarah V
Afwezig: juf Sarah Directie
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Vraag naar de CD voor op de speelplaats. De liedjes zijn afgehaald. Ze worden op USB gezet.
Aan deze stick komt een touw en spreken we een plek af waar de stick gehaald en
teruggehangen wordt op verantwoordelijkheid van de leerlingen. Maandag 3/12 zal de stick
ter beschikking zijn voor de kinderen.
De kinderen vroegen om een sleutel van de buitenberging ter beschikking te hebben om de
muziek te kunnen installeren. We communiceerden dat de leerkrachten die ’s middags
toezicht houden op de speelplaats een sleutel bij de hand hebben. Dit nog eens vermelden
aan de leerkrachten op de volgende PV. Ook niet vergeten dat de leerkrachten buiten een lijn
trekken met krijt om de kleuters op een afstand van de muziekinstallatie te houden.
De kinderen vroegen om nieuwe klimstenen aan de klimmuur. Te moeilijk, ze glijden.
Meester Hendrik kijkt dit na.
De leerlingen stelden voor een treinspoor te schilderen op de speelplaats voor de kleuters.
De leerlingen gaven aan een touw te spannen om het sportveld af te bakenen als ze er niet
op mogen bij slecht weer. Er werd meegedeeld dat er een ketting besteld is om dit te
regelen.
Voorstel van de leerlingen om kunstgras te plaatsten op de stoffige delen van het sportveld.
Het rustige hoekje is geen rustig hoekje meer. Er wordt met stenen gegooid en met ballen
gespeeld. Ook vormt er zich een probleem met de afsluiting van de nadars. Ze zijn open
plekken naar de fietsenstalling toe waar kleuters naartoe lopen.
Op het dambord willen de leerlingen graag pionnen om te schaken ( zelf gemaakt eventueel)
of rubberen banden om te dammen ( zwart/wit).
De leerlingen van het 4e en 6e leerlingen zien een ‘kookdag’ in de klas erg zitten. Misschien
leuk om voor te stellen aan de klasleerkracht.
De ‘veggieweek’ zien ze ook nog graag eens gebeuren zoals een aantal jaar geleden.
Tijdens de turnles met meester Guy steken de leerlingen van het 6e leerjaar een dansje rond
springtouwen in elkaar. Graag willen ze dit tonen tijdens het schoolfeest. Ze vroegen zich af
of ze inbreng hebben in het kiezen van het thema. Voorstel: olympische spelen.
We gaven aan dat het dansje met de juiste attributen misschien dit jaar ook al gebruikt kon
worden.
Mededeling slogan turnshirten: WE love ( logo school) de Twijg. De kinderen waren er
allemaal fan van!
Vraagje van de leerlingen wanneer de t-shirten gedrukt werden?

Vandaag gingen we aan de slag in twee groepen. Twee leerlingen hielpen meester Hendrik met het
lamineren van de foto’s van de speelkoffers. De koffers werden gevuld en de foto’s erop geplakt. Het
materiaal werd binnen de groep van de leerlingenraad ook overlopen en we legden uit dat de koffers
in de turnlessen voorgesteld worden. Ook met deze koffers werken met een beurtrol, net zoals de

radio en jenga. Na de komst van de Sint spreken twee leerlingen de andere leerlingen toe om dit toe
te lichten aan alle kinderen van de lagere school. Ida en Mila zijn kandidaat om deze taak op zich te
nemen.
Ook het halleke werd ingekleed in het thema van de Sint. Op vrijdag 7/12 zal juf Sarah het halleke
met dezelfde leerlingen afbreken om de week nadien samen de hal in thema kerst aan te kleden. Op
zolder liggen deze spullen verzameld. Een paar extra, sterke helpers zijn zeker welkom. Datum en uur
wordt mondeling doorgegeven door juf Sarah.

