KINDERRAAD
DATUM: 25 januari 2018
AANWEZIG : Babbeljuffen: Lies, Sandra, Eerste graad, Tristan, Jad, Tweede graad: Tess, Sem,
Derde graad: op uitstap, Benedenkleuters: Nora, Maud, Bovenkleuters: Alexia, Fynn
Naar aanleiding van vorige kinderraad
Er is een KINDER-RAAD-RAAM (halletje eetzaal). Ga zeker met je klas eens kijken, de
afspraken de verslagen en andere belangrijke nieuwtjes uit de kinderraad zie je aan dat
raam.

Overlopen van school/speelplaatsafspraken
De oude speelplaatsafspraken (raam eetzaal) overlopen we, we kijken welke nog actueel zijn
en welke niet meer van toepassing zijn. De afspraken die nog belangrijk zijn, daar maken we
een nieuwe tekening bij. Ze komen aan het KINDER-RAAD-RAAM te hangen.













Wij spelen geen schiet/vecht/duwspelletjes ook niet met de schepjes, ook niet met
stokken
Wij gooien, slaan ook niet met stenen, dennenappels, modder …. met niks dus
Met de schepjes niet tegen het speelhuisje … slaan
Niet schelden, geen vieze woorden (zeg maar puuuuut ;)
Fietsen doe je van de rode lijn tot aan de trapjes, niet van de berg, keigevaarlijk is
dat!
Met stokjes mag je in de moddersoep roeren,, of om huisjes mee te maken, om mee
te wandelen, een alsof kampvuur mee maken, om te verzamelen voor je klas, of om
mee alsof te toveren, om evenwichtsoefeningetjes te doen, van ministokjes minialsof-frietjes maken en modder als mayonaise.
Geen schoenen op de benedenkleuterbankjes
Ons eetzaalhalletje dient om naar het toilet te gaan en de fietsen op te bergen
(chillen doe je op de speelplaats).
Bal over? Één iemand van de derde graad mag hem gaan halen (maar eerst aan de
buitenjuf vragen).
Willen de grote kinderen enkel de grote fietsen gebruiken alsjeblieft.
Fruitjes uit je eigen fruit-klas-kom nemen aub.

Niet alle afspraken kwamen aan de beurt, volgende keer nemen we de overige op.

De idee-box
Kunnen we eens wafeltjes bakken? Een voorstel van Martha. We vragen dit aan Joke en
Dorien, ze organiseren het volgende atelier.

KINDERRAAD
Puntjes van de klassen
Kan er een nieuwe voetbal komen? We horen eens of dit kan. Er zijn ondertussen twee
basketballen en de basketring kreeg een nieuw plekje. De basketballen vind je in de grote hal,
in de gele mand.
Hoe zit het met het mengen van zand en modder. Het is ook wel fijn om met zand en modder
te spelen, bij de afspraken zie je wat kan en wat niet ok is.
Doen we dit jaar mee met pyamadag? We zoeken op wanneer het pyamadag is. Het is op 9
maart. De babbeljuffen horen op de vergadering.
Doen we iets rond carnaval? ……..
In de bovenkleuterklas hebben we een frietjesproject, we willen graag frietjes (van de
frituur) eten met de hele school.
Frietjescarnaval, vrijdag 9 februari mag iedereen verkleed naar school komen, ’s middags
eten we lekkere frietjes van de frituur. De bovenkleuterklas zorgt voor (zelfgemaakte)
sausjes.
Kinderraad-klas-werk
Een beetje huiswerk/klaswerk voor in de klas.
Denk eens na over de kampen in de tuin:





hoe loopt dit,
wat gaat er goed,
wat gaat er niet goed,
welke afspraken vinden jullie zinvol,

maak er een verslagje van en breng het volgende keer mee naar de kinderraad.

