
 16 noveber 2018 

 11 januari 2019 

 8 maart 2019 

                                                                                    
 

 

Datum:  10 januar i  2020  

 

 

Nieuws van de kinderraad 
 
Aanwezig: Dante, Emina, Matijs, Madelief, Lukas, Gwen, Jayden, 
Emma, Tijn, Sirina, Elisha, Liam, juf Tineke  
 

1. Opening: 
Madelief en Lukas openen de vergadering 
 

2. Brievenbussen/ vanuit de klassen:  
 
De kinderen vertellen welke ideeën uit hun klas komen:  

- Er zijn weer veel ideeën voor de schoolreis voor volgend 
schooljaar: Efteling, Walibi (wordt heel vaak genoemd), 
Slagharen, Bobejaanland, Duinrell, Jump XL, Apenheul, 
Drievliet, Toverland, naar het bos 

- Veel kinderen willen graag een nieuw klimrek en een 
draaimolen op het schoolplein. Juf Tineke herinnert de 
kinderen eraan dat er op dit moment plannen zijn voor een 
nieuw schoolplein, we zullen de volgende keer hierover 
doorpraten. 

- Kinderen willen graag in groep 4/5 cupcakes of wafels bakken 
- Nog meer knutselen en kleien 

 
3. De sfeer in de groepen 

 
De sfeer in de groepen is volgens de kinderen in alle groepen goed. Er 
zijn geen opvallende dingen waar we het over moeten hebben. Een 
van de kinderen heeft een idee: zij zou het fijn vinden als zij af en 
toe een paar minuutjes de tijd krijgen om even te praten met elkaar. 
Dan kunnen ze daarna weer geconcentreerd aan hun werk verder. De 
andere leerlingen vinden dit een goed idee. 
 
Leefstijl en Move a Head gaat nog steeds goed.  
 

4. Sinterklaas en kerst 
Het sinterklaasfeest was heel erg leuk. Niemand heeft hier 
opmerkingen of aanmerkingen over. 
 
Kerst was ook heel leuk. Er zijn een aantal dingen die genoemd zijn: 

- Het zou fijn zijn als er meer tafels zijn om eten op te zetten 
- Er is ieder jaar wel erg veel eten, dit zou wel iets minder 

kunnen 
- Sommige groepen hebben een intekenlijst, zodat duidelijk is 

wie wat voor eten meeneemt. Dit zou voor alle groepen wel 
handig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Kinderraad 
 

 



  

 
 

 

Pagina 2         Het is de bedoeling dat de sponsorloop na schooltijd gehouden wordt. 
 
 
Dit jaar was het kerstfeest alleen in de eigen groepen en niet voor een deel gezamenlijk. Twee 
kinderen vinden het wel leuk als we het ook af en toe met zijn allen vieren. Alle andere 
kinderen vonden het fijner om het in de eigen groep te vieren. Het was knus en ontspannen. 
 
6. Nieuwe speelmaterialen voor op het schoolplein 
In de vorige vergadering gaven leerlingen aan dat ze graag weer eens nieuwe voetballen, 
foamballen, springtouwen, pingpongballen en stuiterballen willen hebben. De kinderen hebben 
zelf materialen opgezocht en deze zijn intussen binnengekomen. Madelief en Lukas zullen de 
materialen uitdelen aan de verschillende groepen. 
 
7. Rondvraag 
Er is een vraag of er meer ‘stilte’ koptelefoons besteld kunnen worden. Juf Tineke zal aan de 
juffen en meesters vragen of zij er genoeg in de groep hebben en als dit niet zo is, of zij dit 
door willen geven. 
 
 
 
 

 

 

Geplande 
vergaderingen 

 27 september 2019 

 22 november 2019 

 10 januari 2020 

 6 maart 2020 

 19 juni 2020 

 

 

 Van boven naar onder vlnr  
Juf Tineke, Sirina, Gwen, Yada, Emina, Elisha, 
Madelief, Emma, Lukas, Tijn, Jayden, Matijs, 
Liam, Dante 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


