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1. Agenda
We gaan het vandaag hebben over de Doekoe actie en de open lessen.
2. Verslag 2 februari 2018
- Iedereen is naar zijn/haar partnergroep geweest om te vertellen welk speeltoestel geplaatst
zal worden. Het toestel is inmiddels geplaatst, maar het mag nog niet gebruikt worden. De
ondergrond is nog niet klaar.
- De Kapla is nu bij groep 3.
- Het spinnenweb in de meisjes wc zit er nog.
- Verdelen speelveld is opgelost evenals het probleem met de bal in het weiland.
3. Doekoe actie
Dit schooljaar organiseert de Coöp weer de Doekoe actie. Klanten kunnen munten ‘sparen’
voor onze school. Van die munten kunnen we buitenspeelgoed aanschaffen.
Als we veel buitenspeelgoed kunnen aanschaffen:
- Mag elke groep dan zelf uit het speelgoedboek kiezen wat ze wil?
- Laten we onze gym juf Nelleke kiezen wat handig is voor de hele school?
Groep 5a: hele klas kiest voor juf Nelleke
Groep 6/7: Meerderheid kiest voor zelf speelgoed kiezen. 3 lln kiezen voor juf Nelleke
Rixt en Roan, Bodil en Borre, Else en Jeppe, Daphne en Daan moeten dit nog bespreken in hun
klas.
Iedereen moet dit nog bespreken met hun partnergroep
4. Open lessen
Dit schooljaar hebben we voor het eerst open lessen georganiseerd. Vaders/moeders konden
een keer in de klas komen kijken.
- Wat vonden de ouders van de open lessen?
- Wat vonden de kinderen van de open lessen?
- Wat vonden de juffen/meesters van de open lessen?
Daphne en Daan en Bodil en Borre moeten dit nog bespreken met de klas en de
partnergroepen.
In de andere groepen is dit besproken en daar kwam naar voren dat iedereen het heel leuk
heeft gevonden. De juffen, meesters en ouders vonden het in het begin wel spannend, maar
het viel reuze mee.
5. Uit de (partner-) groepen?
 Het bankje om de boom is erg wiebelig. Jeppe en Else gaan meester Henk vragen of er geld is
voor een nieuw bankje.
 Groep 3 wil graag het hele jaar door Kapla. Nu hebben ze maar ongeveer 6 weken Kapla en
komt niet iedereen aan de beurt. Je mag pas met Kapla als je werk af is en sommige kinderen
krijgen dat nooit en kunnen dan ook nooit met Kapla spelen.
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Groep 7a heeft geen bal meer. Ze willen graag een nieuwe.
Groep 8 heeft ook geen bal, maar nemen zelf een bal mee. Door de prikkelbosjes is de bal snel
lek.
Vraag is: kunnen de prikkelbosjes niet weg!
 Juf Sinette wil graag luizenzakken met een rits, want dan kunnen de luizen er tenminste niet
uitlopen.
 Het IJzeren hek bij groep 4,5,6 is kapot.
 Groep 8 wil graag meer zand bij het achterste stuk, omdat daar vaak een grote plas water staat.
 Groep 7 mag geen werkstukplaatjes printen op school. De andere groepen mogen dat wel. Dit
is niet eerlijk.
 Kleuters willen graag nieuwe skelters. De skelters die ze nu hebben zijn kapot.
6. De volgende vergadering.
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 25 mei.
7. Sluiting van de vergadering
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