
Notulen kinderraad dinsdag 20 februari 2018  
 
 

- Voorzitter: juf Liesanne. 
- Plaats: Lokaal groep ½ 
- Tijd: 14.30 tot 15.00 

Aanwezig: Djessy, Tessa, Myrthe, Fedde, Joris en Feline.  
 

1. Welkom 
Juf Liesanne heet alle kinderen welkom op deze rommelige schooldag zo net voor 
de spetterende Fancy Fair ;)  
 

2. Hoe gaat het in de groepen? 
Groep 8: Het gaat goed in de klas. We zitten doordeweeks niet meer bij groep 7 
maar we hebben nog wel gymles met elkaar op de dinsdag. Dit gaat goed! 
Groep 7: Het gaat goed, het is gezelliger nu de groep uit elkaar is. Het is een stuk 
rustiger en er is minder ruzie.  
Groep ⅚: We vinden het knutselen voor de Fancy Fair nu erg leuk. Het samenwerken 
gaat erg goed. Een minpuntje: het is soms wel erg druk in groep ¾ en hier hebben 
we soms last van. 
 

3. Napraten over Kerst (tips en tops) 
Groep 8:  
Tips: geen tips. 
Tops: We vonden de voorstelling wel leuk.  
Groep 7: 
Tips: De volgende keer mag de kachel wat lager. Als je een muziekinstrument 
bespeelde was er geen plek meer om bij de eigen groep te zitten. 
De voorstelling mocht wel iets korter. De volgende keer mogen de kinderen iets 
meer doen. Nu was het vooral kijken.  
Tops: De voorstelling was erg grappig, vooral het stukje waarin Noah mocht 
meespelen. 
Groep ⅚ 
Tips: Sommige kinderen vonden de voorstelling erg grappig. Er waren ook kinderen 
in de klas die zeiden dat het de volgende keer wel iets serieuzer mag. Het gaat toch 
om het kerstverhaal. Ook vonden ze het jammer dat ze dit jaar niet als groep naar 
voren mochten komen om iets te laten zien/horen (liedje zingen etc) 
Jammer dat het projectlied niet in de kerk gezongen werd. 
Tops: Het oefenen met kerstliedjes in de gang was erg gezellig. 
Veel kinderen vonden de hoofdrolspeler van de voorstelling erg grappig. 
 
 



4. Evaluatie techniekmiddag 
Groep 8:  
Tips: Wij vonden het wel leuk. 
Tops: Sommige kinderen waren niet serieus met de opdracht van de magneten 
bezig. Het was jammer er in tweetallen gewerkt werd. De kinderen vinden het leuker 
om in groepsverband samen te werken. 
Groep 7:  
Tips: De opdrachten mochten wel iets moeilijker. En er mochten meer opdrachten 
gedaan worden.  
Tops: We vonden het een leuke middag 
Groep ⅚ 
Tips: Bij sommige opdrachten was er niet duidelijk genoeg uitgelegd wat je moest 
doen. Die uitlegbladen zijn niet altijd duidelijk. De juffen wisten ook niet altijd hoe het 
moest.  
Tops: We willen vaker in verschillende klassen werken.  
 

5. Voorbereidingen Fancy Fair/geld ophalen voor ons nieuwe schoolplein 
Groep 8: 
Tips: Geen tips 
Tops: We vinden het knutselen erg leuk.  
Groep 7: 
Tips: We hebben geen tips 
Tops: Het gaat goed en we hebben al best veel geld opgehaald met de verkoop van 
de strippenkaarten. 
Groep ⅚: 
Tips: De brooddoos kan niet gekocht worden via Tekenfund, dit is wel jammer. Bij 
Tekenfund zijn de spullen wel erg duur.  
Niet rennen tijdens de Fancy Fair. Er wordt veel eten en drinken verkocht en we 
verwachten veel mensen.  
Tops: De moeder van Eline is heel erg enthousiast over de Fancy Fair. Dit vinden wij 
erg leuk. Er zijn genoeg spelletjes te doen. Ook voor de allerkleinsten. Iedereen is 
enthousiast! 
 

6. Ideeën paasviering 2018  
Groep 8: 
We willen wel graag een paasontbijt. Ook  vinden we het erg leuk om een keer 
paaseieren te zoeken. Mogen we in onze pyjama of onesie naar school? Kunnen we 
na het ontbijt leuke dingen gaan doen? Vorig jaar waren de eieren groen. Kunnen de 
eieren dit jaar iets warmer? 
Groep 7: Mogen de kinderen zelf lekkere dingen meenemen voor het paasontbijt? 
Mag je op school ook lekkere dingen maken?  
 



Groep ⅚: 
Wij willen het dit jaar gezellig in de klas vieren. Liever geen lopend buffet. Wij willen 
graag als knutselopdracht een placemat maken zodat we dit tijdens het ontbijt 
kunnen gebruiken. 
 

7. Andere opmerkingen uit de groepen 
Groep 8:  

- De WC van de meiden is niet handig. Deze is helemaal aan de andere kant 
- Waarom moet groep 8 spullen inzamelen voor een nieuw schoolplein terwijl 

ze straks van school zijn?  
- Het schoolplein is nu veel te klein voor zoveel kinderen. Vooral tijdens het 

overblijven. De overblijfjuffen ziijn niet altijd op de hoogte van de regels van 
de juffen. Voorbeeld: je mag niet tegen de gekleurde vlakken trappen met de 
bal maar dit gebeurd wel tijdens het overblijven.  

 
Groep 7:  

- Waarom mogen de kinderen tijdens de Fancy Fair niks zelf verkopen?  
- Waarom hebben we nog steeds geen schuin dak? Dan komen de ballen 

vanzelf naar beneden gevallen ;) 
- Groep ⅚: Kinderen die thuis een boterham eten komen stiekem toch eerder 

het schoolplein op als de overblijfjuf niet oplet.  
 

8. Sluiting: volgende vergadering is op 13 april! 
 


