
Notulen kinderraad van 11 december 2017 
 

1. Welkom 
 Alle kinderen zijn weer van de partij. We hebben inmiddels een vaste groep die bestaat uit 
Djessy, Joris, Tessa, Fedde en Feline. Fijn dat alle kinderen zich zo goed voorbereid 
hebben. Iedereen heeft aantekeningen meegenomen. Super! 

2. Hoe gaat het in de groepen? 
Groep ⅚: Het is gezellig in de groep. Het buitenspelen en samenwerken gaat steeds beter. 
Kinderen worden minder buitengesloten, geen ruzies meer over het werken en samen delen 
van een chromebook. Kortom, een fijne sfeer in de groep! 
Groep ⅞: We werken heel hard, er is een goede sfeer. De kinderen vinden het fijn dat de 
groepen los van elkaar kunnen werken. 

3. Napraten over Sint (tips en tops) 
Groep ⅚: Het was een gezellige dag. Er zijn hele mooie surprises gemaakt. De kinderen 
vonden het verkeersbord op het plein erg leuk.  De groep had verder geen tips. 
Groep ⅞: De kinderen vonden de surprises weer erg leuk.  
Tips: Soms werd er tussendoor te veel gekletst. Sint was maar kort bij ons in de klas. 
Volgend jaar een Sint zonder bril.  

4. Voorbereidingen Kerst 
Groep ⅚: We oefenen de kerstliedjes met elkaar. Samen met de oom van Lucas gaan de 
kinderen volgende week kerststukjes maken.  
Groep ⅞: Leuk dat het dit jaar weer in de kerk is. Jammer dat de groepen niet apart een lied 
zingen dit jaar. 

5. Evaluatie speculaas verkopen 
Groep ⅚: Hele goede verkoop. Er is veel geld opgehaald. Luuk heeft zelfs een prijs 
gewonnen. Alle kinderen waren heel fanatiek. Het hielp ook wel een beetje dat iemand een 
prijs kon winnen.  
Groep ⅞: De kinderen vonden het leuk om te verkopen. Het duurde wel lang voordat de 
speculaas uitgedeeld kon worden.  

6. Voorbereidingen Fancy Fair/ geld ophalen voor ons nieuwe schoolplein. 
Groep ⅚: Tips voor de Fancy Fair commissie: 

- Zet naast hulpouders ook kinderen in om spullen te verkopen tijdens de Fancy Fair 
- Kinderen uit deze groep zouden het leuk vinden om dadelkoek en smoothies te 

verkopen.  
Groep ⅞:  Tips voor de Fancy Fair commissie: 

- Mogen we ook koekjes en taarten bakken? 
- Mogen we zelf verkopen? 
- Reclame maken (folders, televisie, facebook, posters, gemeentehuis, krant) 
7. Andere opmerkingen uit de groepen 

Groep ⅚: We moeten zuinig zijn op onze nieuwe school. Dit betekent o.a niet op de tafels 
kleuren, zuinig zijn op de nieuwe materialen. Ook willen de kinderen graag luchtverfrisser op 
het toilet. Alleen graag zuinig spuiten ;) Anders stinkt het alsnog op de toiletten. 
Groep ⅞: Er zijn wat vragen vanuit groep ⅞:  

- Hoe gaat het met de overblijf in het nieuwe gebouw? 
- Komt er meer buitenspeelgoed  voor de overblijf? 
- Hoe gaat het nieuwe schoolplein eruit zien? 



 
 


