Verslag leerlingenraad maandag 7 november.
Kian en Jayna zijn ziek. Maybelline is naar het NME.
Thijs opent de vergadering.
Iedereen heeft het verslag van de vorige vergadering besproken in de klas. In sommige klassen is een
lijst gemaakt met plannen zoals een actie voor vluchtelingen, luchtverfrissers in de wc etc.
De wc’s komen wel telkens terug op het lijstje voor verbetering!
Spullen zoals lijm, scharen etc. kan je meester/juf zelf bestellen op school.
De lampen in de wc moeten gecontroleerd want een aantal doet het niet. Ook in de gymzaal.
Op welke tijden mag je na schooltijd nog op het plein spelen? Thijs en Levi zijn allebei een keer door
de politie aangesproken.
Milan: Wat is een vluchteling? Thijs legt het hem uit: Dat is iemand die hier naar toe komt om te
wonen omdat het in zijn eigen land oorlog is.
Bibliotheek op school
Er is geld ingezameld tijdens het boekenbal. Dit geld gaan we besteden aan nieuwe boeken. Wil
iedereen in de klas vragen welke boeken er nog missen in onze bieb? Nayara heeft dit al gedaan en
vertelt hoe ze dat heeft aangepakt.
NL doet!
Er is een brief van de MR gekomen. De MR is een soort leerlingenraad voor ouders van onze school.
De brief gaat over NL doet. Op 10 en 11 maart gaan vrijwilligers (mensen die iets gratis willen doen
voor de school) klusjes doen op onze school. De MR vraagt of wij een lijst met klusjes willen maken.
Iedereen vraagt in zijn klas welke klussen er moeten gebeuren en maakt een top 3. De lijstje mag je
bij Thijs in groep 8 inleveren. Hij geeft ze aan juf Louisa.
Funbasket
De funbasket (deze heeft de OR vorig jaar gegeven aan de leerlingenraad) is binnen gekomen en ligt
in de hal. In januari kan deze geplaatst. Welke vaders willen dit doen? Juf Louisa heeft de vader van
Anouk Brummer al gevraagd. Maar hij heeft nog wel hulp nodig.
Corveerooster
Het corveerooster voor het plein wordt besproken.
Rondvraag:
Jordy zegt dat hij en Sam heel goed weten hoe corvee werkt want dat hebben ze bij Scouting ook. Zij
kunnen assisteren.
De volgende vergadering is op maandag 12 december.

