VERSLAG LEERLINGENRAAD 5
MAANDAG 19 MAART 2018
uit de vorige leerlingenraad
5b - schaaktoernooi
Het schaaktoernooi is met 40 inschrijvingen een succes. Er blijven nog 8
spelers over. Op 20 april wordt de finale gespeeld. Dat gebeurt buiten op
het bord met de grote schaakstukken. Er wordt een nadarafsluiting
geplaatst van waarachter iedereen het toernooi kan volgen.
De organisatoren betreuren dat er ingeschreven leerlingen niet één keer
zijn komen opdagen. Zij worden hierover aangesproken.
Intussen weten we dat Jasper Coysman de finale won van Roan Truyaert.
Het was een bijzonder spannende finale, die maar eventjes anderhalf uur
duurde. Proficiat aan beide finalisten, en zeker aan winnaar Jasper. Op het
regenboogmoment kreeg hij een reisschaakspel.
6a - voetbaltoernooi
Voor het voetbaltoernooi schreven zich 66 leerlingen in. De ploegen zijn
ingedeeld. Een overzicht hangt aan de deur van het restaurant. De
wedstrijden beginnen op 17 april. Er wordt om 12.20 u. gestart met 2
partijen van elk een kwartier, met telkens 5 minuten pauze. Er zijn geen
wedstrijden op dinsdag 8 mei (Zoom@regio voor het 6de leerjaar) en
dinsdag 29 mei (Bonami-klassen voor het 5de).
4a - voetbalbord
Het geel bord op het klein voetbalveld wordt elders geplaatst. Voorlopig
weten we nog niet precies waar. Juf Katty zal een extra metalen doel
aankopen.
Dagorde
4b - vraagt een muziekbox voor tijdens de speeltijden
Voorlopig kan een chromebook aangesloten worden op de boombox. Juf
Katty kijkt verder uit naar een muziekinstallatie zoals in Vestiging 1, met
boxen die verspreid hangen over de speelplaats.

5c - vraagt een tweede schaakbord in de spelletjeskast
Eén schaakbord in de spelletjeskast blijkt te weinig. Want er willen soms
meer leerlingen op hetzelfde moment schaken. Elise mag dit met juf Ann
bespreken.
4C - vraagt om te mogen kiezen of je ‘s middags wel of geen soep
drinkt
We zijn een gezonde school en soep is gezond. Want er zitten groenten in.
Niet alle soepen zijn voor iedereen even lekker omdat smaken nu eenmaal
verschillen. Bovendien is soep een deel van het pakket warme maaltijd en
wordt dus altijd meegeleverd. We gaan de regeling niet veranderen:
Iedereen blijft soep drinken.
En dan nog dit...
Juf Katty herinnerde aan de vraag van klas 6A, in de leerlingenraad van
vorig schooljaar, om eens in pyjama naar school te mogen komen. Dat
werd toen aanvaard maar er zou uitgekeken worden naar een geschikte
dag. De pyjamadag van enkele maanden geleden zou perfect passen.
Maar er werd niet aan meegedaan en dat vindt juf Katty “een gemiste
kans”.

Volgende (= laatste) leerlingenraad
maandag 14 mei om 16.00 u. in klas 4C
Einde om 17.00 u.

