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1. Agenda:
We krijgen een gast vandaag en kunnen waarschijnlijk niet alle punten bespreken.
De punten die niet aan bod komen nemen we mee naar de volgende vergadering.
2. Kidsteam Aa en Hunze:
Meneer Tjeert Poelman van de gemeente Aa en Hunze gaat ons wat vertellen over
Kidsteam.
Er zijn ongeveer 300 to 400 kinderen in de gemeente Aa en Hunze die in armoede leven.
Dat betekent dat die kinderen niet op een sport- , muziekvereniging e.d. kunnen, omdat
hun ouders daar geen geld voor hebben. De gemeente wil graag dat alle kinderen
dezelfde dingen kunnen doen. In oktober heeft de gemeente een luchtkussen festijn
gehouden in de Boerhoorn voor alle kinderen. Dit was het begin van het project
Kidsteam.
Is het belangrijk dat alle kinderen meedoen?
Het is belangrijk dat je andere mensen (kinderen) leert kennen.
Als kind moet je leuke dingen kunnen doen.
Hoe kunnen we zorgen dat ook die kinderen mee kunnen doen?
- Gratis mee laten doen
- Die kinderen gewoon uitnodigen d.m.v. een kaartje
- Proeflessen geven
- Geld inzamelen
- Open dag
- Meer speelplekken (op sommige plekken zijn de kapotte toestellen weggehaald
maar niet vervangen. Er staat nu bijna niets meer).
Wat wil de gemeente:
De gemeente is op zoek naar kinderen van de groepen 7 en 8 die in het Kidsteam willen
deelnemen. Deze kinderen zijn een soort ambassadeur voor die kinderen. Zij gaan bijv.
een spreekbeurt houden over kinderen die in armoede leven, zodat iedereen weet hoe
belangrijk het is dat alle kinderen samen leuke dingen kunnen doen.
Wat moeten de kinderen van het kidsteam doen?
Het Kidsteam komt een paar keer, buiten schooltijd, op het gemeentehuis om te helpen
activiteiten te bedenken.

In de flyer staat alle informatie. Ook staat er hoe je je kunt aanmelden voor het
Kidsteam.
Anniek, Ruben, Else, Jeppe, Daphne en Daan gaan in hun groep vertellen over het
Kidsteam en inventariseren hoeveel kinderen er mee zouden willen doen. Dit geven ze
voor vrijdag 17 november door aan Meester Henk.
3. Verslag vorige vergadering:
Het verslag klopt.
Vervanging speeltoestel op plein bij groepen 3 en 4.
Bij de groepen 1 t/m 4 is geïnventariseerd wat ze graag op de plek van het huisje zouden
willen, nl:
Klimrek, duikelrek, springkussen, schommels, mandschommel, super nova met een
zachte ondergrond, paardentouwen, grote glijbaan, touwnet (klimmen), ronddraai ding
zoals bij de bso.
Verbeterpunten:
Netten in het doel.
Brandnetels verwijderen in de zomer.
Spiegel in de wc van groep 6/7 hangt te hoog.
Doelen groep 6/7 zijn te klein (graag grotere).
Voetbalpomp.
Plofbal + voetbal voor de meisjes.
Groep 7 speelt op het veld van groep 6 dit is niet fijn. Volgens de kinderen van groep 7 is
dit omdat groep 6 geen spel speelt en groep 7 op hun eigen veld natte schoenen krijgen.
Het veld van groep 6 wordt bijna niet gebruikt.
Aandacht voor gezonde traktatie. Er wordt op het ogenblik vaak op snoep getrakteerd.
De punten 4, 5 en 6 zijn nu niet aan bod gekomen en zetten we de volgende keer weer
op de agenda.
Ik dank jullie voor de fijne vergadering!

