
Agenda Kinderraad maandag 9 oktober.  
 
Voorzitter: juf Liesanne 
Plaats:         Groep 1/2 
Tijd :            13.00 tot 13.30  
 

- Welkom nieuwe kinderen. 
Dit jaar zitten Djessy, Myrthe, Joris, Tessa, Fedde en Feline in de 
kinderraad. Van harte welkom allemaal! 
 

- Hoe zijn de eerste weken verlopen? 
Groep ⅞: de eerste weken zijn prima verlopen. De kinderen hebben 
hard gewerkt. Groep 8 is ook op kamp geweest. Het was erg gezellig 
en de efteling was wel weer het hoogtepunt van week. Op de bonte 
avond waren er verschillende optredens. Mirthe, Denise, Chava, Anna 
en Merel waren erg grappig. Juf Grada heeft samen met de moeder 
van Louise, Stijn en Willemijn opgetreden als K3.  
In groep 7 is het af en toe wel druk in de klas maar ze hebben ook 
heel fijn met elkaar. 
 
Groep ⅚: De meeste kinderen waren erg blij met deze twee juffen. 
Het is wel een volle klas. De kinderen vinden het fijn dat de klassen af 
en toe uit elkaar kunnen. Dit geldt trouwens ook voor groep ⅞ 
 

- Evaluatie cultuurcircuit. 
Groep ⅞: De kinderen die een rap moesten maken vonden dit eerder 
een rijmpje. De tekst was volgens groep ⅞  meer geschikt voor wat 
jongere kinderen. Veel kinderen uit groep 7 waren eerst niet zo 
enthousiast over de opdrachten binnen het cultuurcircuit maar 
achteraf vonden de kinderen het toch wel erg leuk.  
 
Groep ⅚: We moeten vaker een cultuurcircuit doen. De kinderen 
vonden het erg leuk. Je kan zo de andere kinderen en klassen goed 
leren kennen en je kan leuk met elkaar samenwerken.  
 

- Tips van de kinderen bij het vieren van Sinterklaas. 
Groep ⅞: Kinderen vinden het leuk om Sinterklaas een cadeau te 
geven want hij is tenslotte jarig  
Als je als laatste aan de beurt bent om een surprise uit te pakken heb 
je altijd een beetje pech. Niet iedereen let meer goed op en de meeste 
kinderen spelen een beetje met de gekregen surprise. 



Tip namens groep ⅞:  Alle surprises die uitgepakt zijn leg je achterin 
de klas. Zo blijft de aandacht erbij en is het voor iedereen leuk.  
Naast de kruidnoten willen de kinderen van groep ⅞ en de juf  ook 
graag pepernoten ;) Kunnen we ook kinderen van groep ⅞ ook een 
keer kruidnoten bakken? 
Vraag namens een aantal kinderen van groep ⅞: mogen er ook 
kinderen zwarte piet spelen?  
 
Groep ⅚: Het is niet leuk dat veel kinderen al verklappen wie ze 
hebben getrokken. Doe je best om het voor jezelf te houden! Dan is 
het trekken van lootjes ook veel leuker!  Naast zwarte pieten mogen 
er dit jaar ook roetpieten mee maar de kinderen hebben liever de 
‘zwarte piet’ 
 

- Ideeën voor Kerstfeest. 
Groep ⅞: Misschien kan iedereen weer een kerststukje maken? Ook 
zouden ze het leuk vinden als ieder kind iets lekkers maakt of bakt en 
dat we dit dan gezamenlijk met elkaar eten tijdens bijvoorbeeld een 
kerstbrunch.  
Ook vinden de kinderen het leuk als er een hele grote kerstboom zou 
komen. Dan mag ieder kind van de school iets in die boom hangen. 
 
Groep ⅚: Wij vinden dat iedereen wat moet doen met kerst. Nu deed 
niet iedereen wat tijdens de kerstdienst. Liedjes tijdens de 
kerstdienst moeten voor alle kinderen leuk zijn (kleuters en groep ⅞) 
 
 

- Belangrijke zaken voor het nieuwe schoolplein. 
Tips namens alle kinderen: 
Wij vinden het leuk als er meer dingen zijn om mee te spelen. Er 
moeten eigenlijk  meer speeltoestellen komen maar het moet ook 
weer niet te vol worden. Ook vinden de kinderen het leuk als er meer 
schommels komen waar ook oudere kinderen op kunnen. Het hoeft 
niet perse super groot te zijn maar iedereen moet wel de ruimte 
hebben. Voor de kleuters willen ze een nieuw speelhuisje.  
Een nieuwe glijbaan is ook leuk.  
 

- Andere opmerkingen uit de groep.  
Groep ⅞: Er wordt nog wel een beetje gepest in de klas. Er worden 
bijnamen verzonnen en vooral over het uiterlijk worden er soms 
lelijke dingen gezegd. 



Tip van groep ⅚: wij kijken anti pestclub. Misschien ook leuk voor 
groep ⅞? 
 
7.  Sluiting: volgende vergadering is op 11 december om 13.00. 
Juf Liesanne zorgt dat de agenda voor 4 december af is zodat de 
punten weer besproken kunnen worden in de groepen.  
 
 


