
PV 24/09 + PW 02/10 
 

● Bespreken van kinderen op de speelplaats 
 

Lente : mama spreekt kdn op de speelplaats aan die volgens haar Lente onrecht aandeden, 
observeer indien dit herhaaldelijk voorvalt en melden op de volgende pv 
Gunnar : mama stuurde een mail ivm een misverstand met betrekking tot middagmaal 
 

● Bespreken van interne afspraken + voorstellen S.T.O.R.M. blad - wijzigingen 
aanbrengen 

 
● Bespreken middag speelplaats november en december : wordt verder uitgewerkt op 

pv 15/10 
 

● Bespreken agenda volgende PW : i omniwize en ikklik uniform maken , vooral zorg 
 

● Bespreken co teaching lagere school : leerkrachten zijn tevreden over de werking 
 

● Verslag MOEV vergadering door Mieke - zie bijlage/mail  
 

● MAANDPUNTJE met de volledige school : sociale vaardigheden + op een speelse 
manier schoolafspraken herhalen + jarigen van de maand in de kijker - dinsdag 
10/10 om 10u30 

 
● Nieuwsbericht/actualiteit : Annemie deelt de link ( google drive) , zo kan iedereen die 

wil, dit gebruiken 
 

● Directie aanspreekmoment ( indien behoefte hieraan) : Annemie op maandag, 12u30 
- Mieke dinsdag, 12u30 

 
● Leesniveau wordt afgenomen voor de herfstvakantie, 3 jan en 3 mei 

 
● Ouders ontvangen mail ivm de uitstap naar het zwin 

 
● Overleg Scoodle 

 
● Voorstel schoolfeest : de boekenbus 

 
● Toneel 3KK+1ste LJ : Kelly stelt voor om hen samen met een ouder te begeleiden , 

zo kan K2 opgevangen worden door Mieke 
 

● IDEEËN  ( kansen creëren om sociale-emotionele ontwikkeling te stimuleren door 
klasoverschrijdend te werken volgens de Zill doelstellingen ) 

 
1. sportdag 

 
2. carnaval, muzische carroussel 

 



3. 3KK + 6de leerjaar : participeren aan de activiteit voor de warmste week (samen met 
oudercomité) 
 

4. Oudste kls / 1ste leerjaar gezelschapsspelletjes samen met 3de graad 
 

5. Mindfulness 2de leerjaar (Annemie + 1ste kleuter) 
 

6. Tiktak verzinnen voor peuters en kleuters 
  

7. Beebot parcours ontwerpen met lego 
  

8. Inspiratie op de ZILL website / bib ( google zoeken) uitgewerkte activiteiten met hun 
doelstellingen - enkele voorbeelden  

 
■ Meditatie : zuiver water  
■ Kriebelbeestjes gespot 
■ Verhaal verzinnen, filmen en voorstellen aan een andere groep 
■ Gezelschapsspel uitvinden en testen  
■ Teken wat ik zeg 
■ Met de wind in de rug 
■ De stilteboom 
■ Al wat we delen  
■ Alle gezinnen zijn anders 
■ Laat de beste leugenaar winnen ( drie wijzen) 
■ Vogels tellen 
■ Courgette - dieren 
■ Programmeren met avontuur en zonder computer 
■ Sterren vangen met spiegels 
■ Met de verkleedkoffer : spel en drama 
■ Bewegingsatelier 
■ Tuinieren 
■ 1x/maand : klasoverschrijdend hoekenwerk 3 KK en 1ste leerjaar 

 
 
 
 


