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Voorzitter: Meije
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1. Mededelingen:
 Kinderpraat groepen 6: doorzetten en groep 7
2. Aanwezigheid voorlopig advies groep 7
We zouden graag willen dat kinderen van groep 7 bij het voorlopig advies zijn.
Juf Suzanne heeft uitgelegd waarom het niet mag. Het gesprek is niet altijd leuk. Het gesprek
is niet altijd leuk omdat ouders en de leerkracht het niet altijd eens zijn. Het is wel belangrijk
dat kinderen de dag na het advies een gesprekje hebben met de leerkracht .
3. Ideeënbus
We moeten nog een ideeënbus maken. Hoe pakken we dit aan?
- in de gang van 6/7 en in de aula
- elke vrijdag middag legen
- bus maken begin schooljaar door groep 7/8
- uitleggen in groep 5 t/m 8
4. Wedstrijd logo Kinderraad
We hebben het er over gehad om een logo voor de Kinderraad te maken. Willen we dat nog?
Hoe pakken we dit aan?
- donderdag 4 juli gingen we de uitleg in groep 5, 6 en 7
- maandag na de vakantie een reminder
- Het logo moet zwart en wit of met stift
- begin schooljaar kiezen we het beste logo uit
5. Inrichting schoolplein
We zouden meepraten met juf Esther over de inrichting van het
schoolplein/groenvoorziening.
- de subsidie is bijna op
- voor oktober moet het af, dus geen tijd om het in de kinderraad te bespreken
6. Lang leve de muziekshow
Groep 6SE heeft meegedaan aan Lang leve de muziekshow. Kan dat niet in alle groepen 6 en
7?
- We proberen het in de groepen 6 omdat groep 7 een druk jaar is de leerkrachten moeten
zelf mee dus moeten het willen
7. Warmte-afspraken
Kunnen we afspraken maken wat we allemaal doen als het heel warm is? Bijvoorbeeld de les
aanpassen, elke klas een keer aan de beurt laten komen met waterspelletjes, drinken in de
klas.
- Besproken wat is voorgesteld

8. Evaluaties:
 Feestweek
Tops; wat was er goed en leuk?
Tips; wat kan een volgende keer beter of anders?
Komt volgende keer terug op de agenda
9. Rondvraag
Heeft er nog iemand iets te vragen?
Schoolvoetbal toernooi
- Kunnen we niet met 6 7 en 8 een eigen voetbal toernooi organiseren?
- Dit koppelen we terug aan juf Hanneke [bouwcoördinator] zodat ze het in de bouw kunnen
bespreken.

