Verslag Leerlingenraad 5

2 maart 2018

Aanwezig: Merle, Raf, Suze, Nick, Maudy, en juf Barbara
Ziek: Maja
Agendapunten
1. Schaduwdoek
2. Gebruik buitenmaterialen
3. Open avond 22 maart
4. Schoolkrant
5. Spelletjesavond voor kinderen
6. Meer boeken
7. Ideeën box
1. Schaduwdoek/zonnescherm
Juf Barbara zou dit met de MR bespreken. Dit is nog niet gebeurd. 12 maart is de volgende
MR-vergadering
2. Gebruik buitenmaterialen
Er zijn veel nieuwe materialen. Het slijt echter ook snel. We moeten de materialen
gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. Juf Barbara bespreekt dit in het team. Ook de
leerlingenraad kan op een nette manier iemand aanspreken bij onjuist gebruik.
3. Open avond 22 maart
Willen in je groep vragen wie bereid is om te helpen. Juf Barbara maakt dan een schema,
zodat je ook zelf rond kunt lopen en in je eigen groep aanwezig kunt zijn.
4. Schoolkrant
Wil de leerlingenraad dit jaar weer een schoolkrant maken?
We verdelen meteen taken.
 Interview leerling 3-4 en juf Anoek
:
Suze, Nick en Raf
 Recept
:
Merle, Maudy en Maja
 Knutselwerkje
:
Merle, Maudy en Maja
 Korte verhaaltjes groep 3-4
:
Merle gaat dit vragen
 Tekeningen groep 1-2
:
Maudy gaat dit vragen
 Mopjes
:
Nick en Suze
 Kleurwedstrijd groep 1-4
:
Raf
 Fotowedstrijd groep 5-8
:
Raf
5. Spelletjesavond voor kinderen
Een idee van een klasgenootje: Een spelletjesavond in het donker en dan ook verstoppertje
in het donker spelen.
Als dat niet kan misschien nog een keer een filmavond
Juf Barbara neemt het mee in het overleg met de Oudervereniging.
6. Meer boeken
Maudy zou graag meer boeken willen over Merel Janssen. De school heeft er maar twee en
ze zijn erg leuk. Raf en Nick vinden dat we boeken van De Grijze Jager moeten hebben.
Andere verzoeken: For girls only en boeken van Jacques Vriends. Juf Barbara gaat met
Bianca kijken welke boeken we hievan al hebben en stuurt onze verzoeken door naar
Bibliocenter. Dit jaar hebben we al nieuwe boeken ontvangen, maar volgend jaar kunnen
ze hier rekening mee houden.
7. Ideeënbox
Raf en Suze willen graag een ideeënbox, zodat iedereen mee kan denken.
Ze willen deze best zelf maken. Prima. Als de box klaar is, komt er een stukje in de
nieuwsbrief.
Volgende leerlingenraad is op 30 maart om 10:45 uur

