Datum:

19-09-2019

Voorzitter:

Juf Jeanette (volgende keer Ilse)

Notulant:

Juf Jeanette

Aanwezig:

Ilse, Nieké, Suzie en Jill

2. Post in/uit:

Welkom in de leerlingenraad. Juf Jeanette heeft een plan
geschreven en gaat een pagina aanmaken op de website. De leden
gaan zich voorstellen/ schrijven een stukje.
Geen

3. Mededelingen

Geen

4. Fietsenstalling

Voorstel leerlingenraad:
We zetten een cirkel om de school. Alleen als je buiten die cirkel
woont mag je op de fiets naar school. Juf Jeanette zoekt oude
cirkel op (van een aantal jaren geleden). Leerlingenraad
inventariseert wie er op de fiets gaan. Er zijn 40 plekken (maar de
fietsen zijn vaak te breed). Er zijn ook fietsenrekken bij Humpy;
daar zouden we toestemming voor kunnen vragen.
Kinderen willen graag helpen. Ze hebben last van overhangende
planten bij voetbalveldje en bij olifantenpaadje. Dit opbinden en
snoeien. Dit moet onder begeleiding van leerkracht. Juf Jeanette
vraagt na bij teamvergadering meester en juffen.
leerlingen hebben nagedacht; Een hele dag zelf invullen op school;
lekker spelletjes doen, buitenspelen.
Als ze nog een idee hebben laten ze het weten.
De leerlingenraad geeft aan dat het al veel scheelt dat er geen
pakjes meer zijn. “Scheelt een kliko”. De plusgroep is bezig met
een presentatie over het scheiden van afval; de leerlingenraad
houdt in de gaten dat er stickers op de kliko’s komen (wat moet
waar in). Klaar voor november
- graag een wc borstel in de wc’s
- Een goede voetbal; is hij lek. Dit gaan we eerst bekijken.
- Graag een keer voetballen in de voetbalkooi op vrijdag

1. Opening:

5. Hulp bij tuin

6. Lustrum
7. Omgaan met
plastic

8. Punten uit de
groep
Volgende
vergadering

Donderdag 31 oktober om 12:30 uur

To do list
Jill
Suzie

alle leden
Juf Jeanette
Juf jeanette
Juf jeanette
alle leden
Ilse

Neemt pomp mee voor de bal (1X)
Houdt ons op de hoogte wanneer de plusgroep klaar is
met presentatie/ stickers (moet voor november klaar
zijn)
Maken een cirkel; voorstel wie wel op de fiets mag
komen op school
Zorgt voor plattegrond
Zorgt voor kopje op website en stukje in nieuwsbrief
bespreekt tuin in teamvergadering
Opschrijven van onderwerpen die uit de vergadering
van de Vreedzame School komen
Maakt samen met Juf Jeanette een nieuwe agenda

