Verslag leerlingenraad 31/01/2019
Aanwezig: Juf Sarah Cl, meester Hendrik, Leon, Oskar, Jaimy, Ida en Warre (Lander verontschuldigd)
Bespreking vorig verslag:
- Muziek voor de speelplaats: de USB-stick heeft het slechts enkele dagen overleefd. 1 cd is gemaakt
en wordt gebruikt, de 2de komt eraan (meester Dieter gaat hier voor zorgen)
- De klimstenen aan de muur zijn onderaan wat gladder geworden. Hier wordt bekeken of we ze
kunnen omdraaien. Juf Sarah heeft misschien nog enkele reserve stenen liggen…
- Takken sportveld: aan 1 kant werden de takken afgedaan en werd er een net geplaatst. Aan de
andere kant steken nog takken uit. Dit werd nog niet gedaan wegens de nieuwbouw. Meester
Hendrik bekijkt met meester Guy of er toch enkele takken verwijderd kunnen worden
- Rustig hoekje is niet altijd even rustig… stenen gooien, ballen, … IEDEREEN kijkt hier op toe dat het
hier rustig is
- Vraag voor een plek met kunstgras: dit wordt bekeken samen met de bouw
- Pionnen voor het dambord: gaan we niet doen
- T-shirts met twijglogo voor de gymles: er wordt nagegaan of de nieuwe (oude) t-shirts nog bedrukt
kunnen worden die over zijn. Ook kijken we na welke de nieuwe t-shirts worden.

Nieuwe punten + opfrissing van enkele zaken:

-

-

Vraag voor “netjes/roostertjes” in de plasbakken van de jongens: zo kan er daar niets meer
ingegooid worden waardoor alles verstopt. Vragen aan meester Guy.
Geur kleedkamers gymzaal: hier moeten regelmatig emmers water in de roosters gegoten
worden. Dit was al even geleden en wordt opnieuw gedaan.
Er komt een DAG OP WIELTJES aan tegen dat het beter weer wordt. Datum is nog niet
vastgelegd
Kapstokken in de hal: turnzakken worden voor of na de gymles niet meer op de grond
gelegd maar wel aan de kapstokken gehangen. Onmiddellijk mee naar boven nemen na de
speeltijd/gymles.
Fruit- en koekdoosjes blijven overal liggen! Vaak doosjes zonder naam. Graag doosjes met
naam voorzien. Iedereen helpt mee om de doosjes terug naar hun baasje te brengen.
Bakken brooddozen terug NETJES in de bakken zetten en de bakken op de juiste plaats
TEGEN de muur.

*De 2de JENGA is terecht en ligt ook bij meester Wim in de klas
*Het aangekochte speelgoed in de speelgoedbakken wordt pas gebruikt als het mooier weer wordt.
!!!!!We vragen dat hier heel veel zorg voor wordt gedragen!!!!!
*De nieuwe chrome-books zijn voorzien van een TWIJG-sticker

