Verslag leerlingenraad 14 maart 2017.

1. Thijs opent de vergadering. Saskia (moeder van Joep en Mara) is bij de vergadering
namens de oudercommissie.
2. Verslag vergadering 14 februari. Wil iedereen zorgen dat het verslag besproken
wordt?

3. NL Doet! De wc’s, ramen en deuren zijn schoon gemaakt. De basketpaal is geplaatst.
Er zijn muren geverfd en de techniekhoek is helemaal opgeruimd. De kinderen en
meesters en juffen moet ervoor zorgen dat het netjes blijft.
4. Ideeënbus. Thijs en Susan hebben deze gemaakt. De bus staat op de rode tafel op
het binnenplein. Je kunt je plan erin doen. Juf Louisa zet een stukje in de Luchtpost.
5. Koningsspelen. De OC is al druk bezig om iets te bedenken. De leerlingenraad vindt
het leuk om de dag gezamenlijk te starten met het lied van kinderen voor kinderen
“Okido”. Dit lied staat vanaf 17 maart online (site Koningsspelen). De OC wil groep 1
t/m 4 samen doen en groep 5 t/m 8 samen. De bovenbouw gaat dan waarschijnlijk
naar het park. De OC wil iets met Scouting regelen. Jordy ziet dat wel zitten! Hij zit bij
Scouting en gaat aan zijn leiding vertellen dat de OC van Het Ruimteschip met een
mooi plan komt. De kinderen hebben al allerlei tips voor leuke spelletjes
(kruiwagenrace, koekhappen, touwtrekken).
6. Saskia is namens de OC aanwezig. Ze vertelt wat de OC doet. En… ze geeft een
cheque van 500 euro namens de ouders aan de leerlingenraad. Iedereen gaat in zijn
groep inventariseren wat we graag willen doen van het geld. Bedenk wel dat het 500
euro is. Dus dat wat je bedenk moet ook zoveel kosten.
7. Rondvraag:
Juf Louisa vraagt Thijs en Susan een rooster te maken voor het ophalen van het
plastic. Zij zetten groep 7 en 8 daarvoor in. Voor nieuwe zakken kun je bij juf Louisa
terecht.
Saskia vraagt of de kinderen eens in de klas willen praten over hoe ze na schooltijd op
het plein spelen. Er is vaak ruzie.
Juf Louisa

