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MAANDAG 18 DECEMBER 2017
uit de vorige leerlingenraad
5b - schaaktoernooi
Het schaaktoernooi start op 2 februari en zal elke vrijdagmiddag
plaatsvinden. De samenstelling van de duo’s gebeurt door lottrekking. Het
is wenselijk dat er een leerkracht als getuige bij de trekking aanwezig is.
Dit om discussies achteraf te vermijden. Ook de organiserende leerlingen
mogen aan het toernooi zelf deelnemen.
6a - voetbaltoernooi
Ook voor het voetbaltoernooi zal een kartonnen doos geplaatst worden.
Op de inschrijfformulieren noteren de deelnemers hun naam, klas en of ze
bij een voetbalclub spelen of niet. Inschrijven kan vanaf de week voor de
krokusvakantie. Het verloop van het toernooi is hetzelfde als vorig
schooljaar. De beloning voor de winnende ploeg blijft nog een heel groot
geheim.
4a - nieuwe stelten
Na de kerstvakantie kreeg Bo een van de stelten mee zodat haar opa, die
de nieuwe stelten zal maken, een voorbeeld heeft.
5c - vouwblaadjes
De gevraagde vouwblaadjes hoeven zeker niet van origami-papier te zijn.
De vierkante vorm is ook niet nodig. Gewoon kladpapier in A4-formaat is
goed. Aan de kopieermachine staat intussen een deksel waarin verkeerde
kopies (geen vertrouwelijke info, geen proeven,...!) achtergelaten mogen
worden. Die worden regelmatig in de kast van de middagspelen gelegd.
4C - stepkaarten
De leerlingen die een stepkaart wensten, kregen intussen al een brief mee
naar huis. Daarna zijn ook al stepkaarten uitgedeeld. Er kwamen twee
extra steprekken bij en elke staanplaats heeft een nummer. Het is beter
dat op vrijdag geen steps (en ook geen fietsen) in de overdekte
fietsenstalling in de Bezemstraat achterblijven. Die neem je mee naar
huis of zet je binnen in de grote fietsenstalling.

Dagorde
5a - vraagt meer frietjes
Er worden op school alleen maar frietjes geserveerd op carnaval. We
ijveren voor een gezonde school. Frietjes passen niet echt in dat
gezondheidsplan. Bovendien eet iedereen thuis wel eens af en toe, of vaak
frietjes. En de traiteur moet ook speciaal met een mobiele frituurwagen
komen, en dat is duur.
6a - vraagt fruitsap op carnaval
De klas vraagt om naast de gebruikelijke (fris)drankjes ook fruitsap te
mogen drinken bij het middageten. Op 10 februari is er keuze uit cola,
Fanta, spuitwater en plat water.
4b - stelt voor om School’s Got Talent te organiseren
Klas 4b vraagt om een talentenwedstrijd zoals ‘Belgium’s Got Talent’ te
houden, eventueel op carnaval. Bij te veel interesse kan het aantal
optredens beperkt blijven tot een 14-tal. Het voorstel gaat naar de
werkgroep Carnaval.
4c - vraagt een hangrek op de speelplaats
De klas stelt voor om een hangrek op de speelplaats te bouwen. Vier
palen met daartussen een horizontale buis op telkens een andere hoogte.
Voorlopig kan hierop geen antwoord gegeven worden.
4a - willen kleurplaten in de middagkoffer
Deze leerlingen vragen om enkele mooie kleurplaten en/of mandala’s in
de middagkoffer. Zeker een goed idee. De klas mag zelf
kleurplaten/mandala’s verzamelen en ze kopiëren.
Volgende leerlingenraad
maandag 22 januari om 16.30 u. in klas 4C

