VERSLAG KINDERRAAD 28/11/2017
Aanwezig : Floris S, Lily, Nele, Ilse, Juul, Lukas, Lore, Shamani, Jan, Thobe, Rania, Tinneke
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AFSPRAAK

In het bos zeggen de groten dat het hun
bos is.

- dan kan je naar de juf gaan en dit
vertellen
- je kan zelf zeggen dat het bos van
iedereen is

Eerst zelf zeggen dat het bos van
iedereen is en als dat niet helpt naar de
toezichter gaan.

Ze gooien met stenen in het bos.

- stenen opruimen
- afspraak maken in de klassen dat dit
niet ok is

In de klasraad in alle klassen herhalen
dat met stenen gooien niet mag op onze
school.

Tijdens de voorbewaking moeten we
heel lang wachten in de gang voor we
naar buiten kunnen.

- we willen sneller naar buiten
- eerst de jassen van de kleuters aan
doen
- half negen kunnen we met een
meester of juf naar buiten want die
heeft dan toezicht

Tinneke heeft dit besproken met de
juffen van de bewaking en ze houden
hier rekening mee. Ze doen eerst de
kleuters de jassen aan en dan gaat het
sneller voor de kinderen van het lager.

Als we basketten fietsen de kleuters
ertussen.

- gevaarlijk
- we kunnen niet lopen
- we zijn dan ongerust over de
kleuters
- kinderen die niet meedoen kunnen
er ook beter rondlopen in plaats van
erdoor

De toezichters houden mee in de gaten
dat de kleuters niet op het basketbalveld
fietsen. In de klasraad in alle klassen
zeggen dat kinderen niet door een spel
maar rond een spel moeten lopen.

Kleuters nemen heel veel doekjes en
zeep.

- het is echt te veel dat ze nemen
- dat is verspilling
- de doekjes zitten in de wasbakken en
dan loopt het water niet meer weg

De juffen en meesters van de
kleuterklassen zeggen dit tijdens de
klasraad in de klassen dat een beetje
zeep en 1 doekje genoeg is.

Kleuters zitten op de rekken in de zaal en
aan de spullen van meester Bert.

- eigenlijk weet iedereen dat het niet
mag
- alleen bij de turnles
- ze doen het toch en luisteren niet zo
goed

De toezichters kijken goed mee zodat de
kinderen niet op de rekken en aan de
spullen van turnen zitten.

COMPLIMENT
Wij vinden het fijn dat de Sint komt.
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Wij spelen goed samen.



Huiswerkklas is goed.



Voorleesweek is tof.



Er is minder ruzie op de speelplaats.



Het zijn weer ateliers.



Zingen tijdens de weekafsluiter is heel leuk.
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ANTWOORD

Wanneer komt er een grotere
fietsenstalling

- er is te weinig plaats
- we kunnen de andere ook beter
omdraaien

Tinneke bekijkt met de campus en met
de werkgroep verkeer of er een nieuwe
fietsenstalling kan komen binnen de
draad. We hebben al wel 7500 euro
budget hiervoor.

Wanneer komen er basketbalringen op
hoogte met een net eronder?

- nu zijn ze te hoog
- de kleinste kinderen kunnen er nooit
ingooien
- deze die er nu staan zijn die nog van
het middelbaar

Met de opbrengst van de acties van de
kinderraad kunnen we kijken of we ook
basketbalpalen en ringen met net
kunnen kopen.

IDEE
Na de kaartenactie moeten we met de
kinderraad een andere activiteit maken
zodat we nog extra centjes kunnen
ophalen voor de speelplaatsen.
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- de vorige keer hadden we een lijstje
gemaakt
- daarop staat wat we met de
kinderraad nog willen organiseren

AFSPRAAK
Op de kinderraad van februari met
Tinneke een volgende activiteit
voorbereiden.

