Verslag kinderparlement: vrijdag 26 februari 2021.
1. Aanwezig: Maxime Proost (4A), Noah Brath (4B), Emilie Rottiers
(4C), Lucas Belmans (5A), Louis Van Horenbeeck (5B), Loréna
Palemans (5C), Eleonora Akhmatov (6A) , Eleonore Akhmatov (6B),
Mateo Van den Bosch (6C)
2. Pluim voor de stiptheid
We vinden het heel tof dat jullie allemaal zo goed op tijd klaar
stonden om te vergaderen. We konden heel snel beginnen.
3. Bespreken dopjesactie
- er worden veel meer dopjes verzameld dan vorig jaar
- er zijn al veel volle dozen. Dat zie je aan het raam van het
personeelslokaal.
- Aan het raam van het personeelslokaal kan je ook zien welke dopjes
toegelaten zijn. We hangen nog een tweede affiche aan de laagbouw.
-Wat moet je doen als de doos van de klas vol is?
De juf moet dit melden aan juf Greet of juf Annick. Die komen dan
een kijkje nemen en vullen dan het diagram aan het raam aan. De juf
kan dan de doos naar de refter brengen en de dopjes in de ton of de
zak deponeren.
4. Vraag van mevrouw directeur
Door corona is een opendeurdag niet toegelaten en kunnen mensen
onze school niet leren kennen. Nieuwe leerlingen willen toch graag
informatie over een school. Daarom gaat we een filmpje maken over
onze school op zaterdag 13 maart om 14.00 uur.
Voor het kinderparlement hebben we twee vragen:
Wie zou er willen meewerken aan dat filmpje?
Maxime 4A, Noah 4B, Lucas 5A, Noah6A, Mateo 6C gaan dat thuis
navragen
Wat zou jij over onze school vertellen?
- leuke speelplaats met voetbalveld, basketbalveld en tuin
- bij regen is er genoeg overdekte ruimte
- veel acties bv dopjesactie, inzamelen voor de Damiaanactie,
vastenactie met wandeltocht

- grote refter: we eten in 3 beurten
- 2 turnzalen en tijdens de turnles leren we leuke dansen
- vrijdag is er muziek op de speelplaats
- veel middagsporten en leuk materiaal om te spelen op de
speelplaats
- een kinderparlement: kinderen mogen hun ideeën vertellen
- er is elk jaar een enquête: je kan via de computer je mening geven
over de klas, de school , je gevoel
- ICT-lessen en I-pads om tijdens de lessen te gebruiken
- 3 klassen van elk leerjaar, de klassen worden elk jaar opnieuw
verdeeld zo leer je veel kinderen kennen. Je mag 3 namen opschrijven
van kinderen waar je graag mee in de klas zou zitten.
- leuke gezamenlijke momenten: verjaardagen, talentenstoel
-fluodag, dag van de jeugdbeweging, dag van de sportclub
- aandacht voor zwakke kinderen ( zorg ) en aandacht voor sterke
kinderen ( kangoeroeklas), verschillende niveaus bij wiskunde
- leuke Muvo-lessen
-het schooljaar begint altijd met een toffe voorstelling van het
jaarthema
- na de schooluren kan je sporten: sportsnack
- toffe uitstappen: schoolreis, boerderijklas, zeeklas, studiereizen,
-.....
Hartelijk dank voor de vele toffe ideetjes voor het filmpje. We kijken al uit
naar de volgende samenkomst.
We verwachten jullie terug op vrijdag 26 maart 2021 om 12.45 aan de klas
van meester Danny.
We zullen vergaderen achter de klas van meester Danny.
Juf Greet en juf Annick
Verslag: Juf Annick

