Leerlingenraad
Verslag 2 februari 2015
De data voor de bijeenkomsten 2015/2016 (11.00-12.00) dit jaar zijn:
10 november - 15 december - 2 februari - 15 maart - 19 april - 7 juni - 12 juli
1. medelingen
Danny heeft wat uitgelegd.
2. bibliotheek
De bibliotheek gaat veranderen. De oude boeken gaan weg en er komen nieuwe boeken bij. De
bakken worden ook anders ingedeeld zodat je meer keus hebt. Juf Cindy gaat aan vergadering aan
de kinderen van de leerlingenraad uitleggen hoe het werkt en de kinderen van de leerlingenraad
mogen dat dan uitleggen in de klas!
3. muzieklessen
Hier kunnen we nog niet zoveel over bespreken want de lessen zijn net begonnen. Dat doen we de
volgende keer.
4. Speelplein
Spellen die we kunnen spelen op het plein:
Kingen, safarispel (dieren op de muur), pakkertje, tikkertje, verstoppertje (verschuilplekken),
paardenspel met touwen, houten planken (hut bouwen), stoepkrijt, meer parcours (freerunnen).
5. Sociogram
De vraag is of er wat gedaan wordt met de uitkomsten van het invullen van het sociogram.
Danny heeft het nagevraagd en het antwoord is ja. De uitkomsten worden niet altijd besproken
omdat dat niet altijd leuk is voor alle kinderen. De juffen houden er wel rekening mee wanneer ze
groepjes indelen en wanneer ze zich zorgen maken over kinderen. Als er zorgen zijn over kind dan
zal de juf dat wel bespreken met zijn of haar vader of moeder.
De kinderen zeggen dat het wel lastig is om de test in te vullen. Het is niet altijd makkelijk (en eerlijk)
om maar drie kinderen in te vullen. Kan dat anders?
6. ook besproken:
- 4 kinderen maken een afspraak met juf Pauline om te helpen met de voorbereiding van het
Wilgenhoek 85 feest. De favoriete liedjes moeten ingeleverd worden bij juf Pauline.
7. nieuwe punten:
- poep op de stoep. Plan maken!
- hoe was het Wilgenhoek 85 feest?
- muzieklessen, wat goed gaat er goed en wat kan er beter?
- bibliotheek, is de afspraak met Cindy geweest en heeft iedereen het in de klas verteld?
- logo van de leerlingenraad
Nieuwe voorzitter is Denzel ! 

