
Verslag kinderraad 7 oktober 2019 

Vertegenwoordigers: 

Groep 5: Alissa en Guido 

Groep 6/7: Tom en Lindie 

Groep 8: Tobias en Denise 

 

Vandaag zijn we voor de eerste keer van dit schooljaar bij elkaar gekomen met de 

kinderraad. We zijn begonnen met een lekker kopje thee en daarna hebben we de punten 

die uit de verschillende groepen naar voren zijn gekomen met elkaar besproken. 

• We hebben gebrainstormd over een ‘wieltjesdag’. Bijvoorbeeld 1x per maand mogen de 

kinderen met skeelers, skateboards en stepjes het plein op. Misschien moeten we dit 

verdelen per groep of gewoon groep 5 t/m 8 in één keer. 

• Het duikelrek dat eerst op het achterplein stond komt naar het voorplein. 

• Omdat de Kinderboekenweek elk jaar gelijk valt met Dierendag besteden we hier op 

school weinig aandacht aan. Natuurlijk is dit per groep wel mogelijk mocht daar behoefte 

aan zijn. 

• Elk schooljaar bepalen we aan welke activiteiten en sporttoernooien we meedoen. Het 

schoolkorfbaltoernooi valt hier niet onder. Dit vindt ook altijd in de kerstvakantie plaats, 

dus lastig qua organisatie.  

• We hebben het vorig schooljaar over het fenomeen ‘schoolkrant’ gehad en afgesproken 

dat elke groep een stukje aanlevert voor de info die naar ouders wordt verzonden. Graag 

gaan we hiermee verder volgens het volgende rooster: 

- november groep 5 

- december groep 6/7 

- januari groep 8 

- februari groep 5 

- maart groep 6/7 

- april groep 8 

• De pannakooi wordt binnenkort weggehaald en deze wordt opnieuw gespoten, zodat 

deze er weer netjes uit komt te zien. Aan de ondergrond verandert voorlopig niets. 

• Er zijn weer enkele losse tegels rondom de bomen op het voorplein. Frans zal gevraagd 

worden dit te herstellen. 

• Bij Pien worden veel fietsen gestald. Met name ook door kinderen die niet in groep 8 

zitten, waardoor het vrij vol staat. Kunnen we met elkaar afspreken dat de fietsen 

zoveel mogelijk in het fietsenhok op school worden geplaatst? Graag bespreken in de 

groepen. 

• De volgende keer maken we een foto van de kinderraad vertegenwoordigers, want 

helaas was Guido vandaag ziek. 

 


