NOTULEN Vergadering Kinderraad
Woensdag 9 oktober 2019

Voorzitter: Meije
Secretaris: Roos



Mededelingen
 Schoolvoetbaltoernooi: juf Hanneke bespreekt dit in het bouwoverleg van 5 november.



Ideeënbus & logo kinderraad
Er komen 2 ideeënbussen; één voor groep 6/7 en één voor groep 5/8. Bij de groepen 5 t/m 8
komt een poster op de deur van de kinderraad.
Donderdag 10 oktober worden bussen en posters gemaakt. Vrijdag 11 oktober wordt alles
onthuld aan de groepen 6 t/m 8. De groepen 5 worden door de eigen leerkracht
geïnformeerd.



Rookvrije school
Er hangen bordjes in school, maar niet zoveel. Voor school wordt o.a. door de schoonmakers
en de chauffeurs van de FreeKids gerookt. Dit ruikt je binnen.
Er wordt uitgelegd dat dit buiten school is en dat we daar niets van kunnen zeggen. Mensen
mogen hier roken.
De Kinderraad vindt het belangrijk dat de omgeving rookvrij is en dat er rekening mee
gehouden wordt. Er wordt daarom een stukje in de Nieuwsflits geplaatst.



Ideeën carnaval
De Kinderraad geeft aan dat Carnaval niet altijd zo leuk is. Voor de bovenbouw staat de Bizzi
vaak op het programma, maar dit wordt door de kinderen saai gevonden. Kinderen geven
input wat ze leuk zouden vinden. Juf Janneke koppelt deze input terug aan de werkgroep.
 Optreden door de leerkrachten
 Optreden voor kinderen
 Optocht was leuk
 Met groepen 6-7-8 samen 1 kar maken
 Talentenshow op inschrijving
 Thema Schijndels Carnaval + thema van de klas
 In de klas spelletjes en even naar buiten
 Circuit door de school, net als op de juffendag



Goede doel kerst. Heeft iemand ideeën voor het goede doel?
De kinderen geven input voor goede doelen voor de kerstmarkt. Juf Janneke koppelt deze
input terug aan de werkgroep.
 WNF
 KiKa
 Demente mensen
 Aids
 Eenzame ouderen
 Eigen school



Evaluaties
 Feestweek
Tops; wat was er goed en leuk?
- Efteling en de busreis
- Bekendmaking was leuk
- Workshop Beat it was heel leuk. Mag vaker.
- De hele week was leuk
- Het was een ander uitje dan de vorige keer
Tips; wat kan een volgende keer beter of anders?
- Zwaan Kleef aan was niet zo leuk voor de bovenbouw. Voor de kleuters was het best
ver lopen. Het zou ook een rondje om de school kunnen zijn.
- Om de 2 jaar organiseren
- De armbandjes waren niet zo handig. Je moest ze de hele tijd om, dat was niet fijn.
En ze gingen best snel kapot. Volgende keer een stempel of een geweven bandje.
- Het kunstwerk was niet voor iedereen duidelijk dat je dat met de hele klas maakte.
Het zou leuk zijn als iedereen erbij betrokken wordt.
- De goochelshow mag meer show zijn. Nu wilde de goochelaar een boodschap
overbrengen. Dat was jammer.



Rondvraag
 Mirthe uit groep 8AH vraagt of de tafeltennistafel buiten vervangen kan worden?
De tafeltennistafel is nog goed, deze hoeft niet vervangen te worden. We zou hij
gepimpt kunnen worden. We vragen dit aan meneer René of hier mogelijkheden voor
zijn.
 Tobias uit groep 8AH vindt de inrichting van de aula saai. Kunnen we hem leuker maken?
Tobias geeft tijdens de vergadering aan dat dit niet precies is wat hij bedoelt. Het hoeft
niet leuk te zijn, het is ook een plek waar je moet leren. Maar de palen zijn beschadigd.
Dat is zonde. Kunnen deze netjes gemaakt worden. De volgende ideeën komen ter tafel:
- Schilderen
- Foto’s, net zoals op de wanden in school
- Handen van kleuters erop
- Posters van de kinderraad erop
 De gele en rode kaarten zijn ineens verdwenen. Dit werkte wel goed. Waarom is dat?
Juf Janneke geeft aan dat ze dit terug zal koppelen in het bouwoverleg.
 Juf Suzanne licht de actie van het WNF toe, die voor de herfstvakantie op ons
schoolplein stond. De actie zelf is prima, de uitvoering was minder. De bedoeling was
om met krijt op het plein actie te voeren en niet met verf. Inmiddels is het
schoongemaakt door de kinderen die de actie hadden uitgevoerd.

