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Verslag Kinderraad vergadering 

 
 

Datum:    25 mei 2018         Tijd: 13.15-14.15 uur -  overblijflokaal 
 

Verslag:         nr. 6                                                        Verslaglegging:  juf Stella 
   

1. Agenda 
We gaan het vandaag hebben over de Doekoe-actie en activiteiten voor het volgende schooljaar. 

 
2. Verslag 23 maart 2018 

We bespreken het verslag van de vorige vergadering. 

Het verslag klopt zoals het er staat. 

Daphne en Daan hebben geen tijd gehad om naar hun partnergroep te gaan. 

 

3. Doekoe-actie 
Omdat het moment om het speelgoed van de Doekoe-actie is verstreken, hebben meester Henk en juf 
Harriët dit keer het speelgoed uitgezocht. 
De kinderen vragen zich af: 
- waarom juf Nelleke speelgoed niet heeft uitgezocht. Dit was toch eigenlijk de bedoeling.  
- welk speelgoed voor de kleuters is! 
 

4. Activiteiten voor het nieuwe schooljaar (2018-2019). 
Elk schooljaar organiseren we Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Lentefeest, thema-inloop avond en de 
schoolreizen. 

       Nieuwe ideeën: 
- knutselen voor moeder- en vaderdag. 

- speurtocht 

- met lampion langs de klassen lopen 

- sportdag workshop: turnen, handbal, trampoline springen 

- suggesties sportdag: ruigere sporten voor de oudere kinderen zoals rugby en worstelen en het 

                      introduceren van sporten die we nog nooit gedaan hebben. 

- kerstboom waar we wensen in kunnen hangen 

- wat meer knutselen voor Sinterklaas en Kerst 

- eieren verstoppen met Pasen. 

 

5. Uit de (partner-) groepen? 
Groep 5 wil graag voetbaldoeltjes. Groep 6, 7 en 8 hebben die ook. 

Er zijn te weinig koptelefoons bij de computers. Groep 8 kijkt of ze koptelefoons over hebben. 

Groep 8 wil graag netten in de doelen. 

Betere ventilatie in de lokalen. De kinderen die voor het raam zitten hebben het koud en de kinderen 

die ver van het raam afzitten hebben het warm. 

Groep 6-7b wil graag een moestuin. Groep 6 heeft dat een keer in de klas gedaan en dat wil ook heel 

goed. 

 

6. De volgende vergadering. 
De volgende en laatste vergadering is op vrijdagmiddag 22 juni . 

 
7.  Sluiting van de vergadering   


