Verslag leerlingenraad 25/10/2018
Aanwezig: Juf Sarah C., juf Sarah VDZ, meester Hendrik, Ellis (4A), Warre (4B),
Ida (5A), Jaimy (5B), Leon (6A), Oskar (6B)
1. Overlopen vorige variapunten
- Ballen van dak: wordt gedaan. Meester Hendrik probeert nog iets
frequenter de ballen van het gebogen afdak te halen. Ballen tussen
gebouw kleuters en containers moeten nog weggehaald worden:
meester Hendrik zal daar voor zorgen.
- Nieuwe klok: CHECK
- Koptelefoons voor huiswerkklas: moet nog bekeken worden
- Snoepdag: is wat moeilijk
- Buiten les krijgen: afspreken met lkr (gaat wat makkelijker bij mooier
weer)
- Ludo blokken: voorlopig geen nieuwe
- Trefbalveld schilderen: moet nog gebeuren
- Gekke haren-dag: vrijdag 5 april, net voor paasvakantie?? Jaimy en Leon
maken hiervoor een briefje voor op GIMME
- Scoreborden: herstellen is moeilijk. Andere oplossing hiervoor zoeken...
Is dit echt nodig?
- Speelplaatsmuziek: komt in orde
- Refter versieren? Opnieuw zo’n disco-mannetje(s) op de muur? Juf
Marie? 1 grote tekening per klas?
- Netten voor voetbaldoeltjes: onbegonnen werk, gaat snel terug stuk…?!
Wel netten voor doeltjes op dambord? Meester Hendrik gaat dit eens
bekijken… Doeltjes dambord vastmaken in de grond: doen we niet
wegens ruimtebeperking shoolfeest en dergelijke
- Meters en peters: meer activiteiten? Afspreken met verantwoordelijke
leerkrachten wat kan
- WC’s en kraantjes: zelf melden in de klassen plus extra op toezien (ook
kinderen van de leerlingenraad)

2. Slogan voor turn t-shirts
-

De Twijg is neig / sporten in de Twijg is neig
Sport heb je nooit tekort
Sport is fijn voor groot en klein
We are de Twijg
We love (hartje of logo met twijghart) de twijg
De Twijg een bo(o)m van een school
#3018
Fier op (T)Wijgmaal
School vol Twijgjes
…?

3. Uitgaven / speelkoffers
- 2 x €70 voor bakken jenga
- Nieuwe stuurtjes voor de kleuters (€200 ?)
- Voorstel juf Sarah C. voor reuze lego-blokken. Llnraad vindt dit ok. Wel
enkele vraagtekens: voldoende blokken om iets groot te bouwen? Ook
voor de groten?
- Meester Hendrik bekijkt nog op andere websites voor andere
speelkoffers
- Grote bellenblaas: juf Sarah VDZ stelt voor om zoiets zelf te maken (wel
voor als het terug mooier weer wordt)
- Rekkers en springtouwen: springtouwen in de gymzaal, rekkers?
Iemand? Blijkbaar waren er enkele (juf Caroline?)
4. Varia
- Vraag om gooiblikken te gebruiken op de speelplaats: er zijn blikken op
school (met werpzakjes?). Bekijken om hiervan (3?) pakketten te maken
en in dozen te stoppen. Dit spelen aan de trappen met uitleensysteem?
- Sportveld: draad stuk in de hoek achteraan: kinderen gaan daar in en
kunnen weg. Juf Sarah C. laat dit nakijken door wonen en werken, samen
met nieuwe afsluiting/draad aan groene poort.

- Nu het kouder wordt deuren sluiten. Deze blijven zeer vaak open staan
na speeltijden. De laatste doet de deur dicht en lichten uit (wc’s)
- Refter aantrekkelijker maken: voorstel om per klas een grote tekening te
maken en daar ergens op de hangen.
- LUDO-blokken: deze mogen NIET rechtop gezet worden en er mogen
geen dingen in gepropt worden (banden, kleinere ringen). Ze moeten op
het einde van de dag netjes verzameld worden aan de poort van de
KIDO. Er is trouwens terug een beurtrol voor de lagere school tijdens de
gewone/korte speeltijden (foto’s leerkrachten)
- ICE ICE BABY: Als er kinderen ijs nodig hebben kunnen ze dit vragen,
maar dan moet er binnen gebleven worden tot het beter is (op de stoel
bij juf Maria/Marissa of in de kleuterrefter?). De ijszakjes komen zelden
terug naar hun oorspronkelijke plaats en verdwijnen zelfs. Ook niet
zomaar ijs nemen zonder te vragen, want dat gebeurt blijkbaar ook.
- Uitstekende takken op het sportveld: gevaarlijk! Bekijken om takken te
verwijderen (werkman/meester Guy)
- Verslag uitbrengen in de klassen: dit is blijkbaar niet bij iedereen
gebeurd! Dit moet zeker uitgebreid gebeuren, anders heeft de
leerlingenraad weinig zin.

