Verslag kinderparlement: dinsdag 11 december 2018.
1. Aanwezig: Axel Corbettl (4A), Charlotte Proost (4B), Rudin Sadeghi (4C), Roald Marichal(5A),
Jef Heijl (5B), Menno Schwagten (5C), Noa Hoyberghs (6A) , Floor Beyers (6B), Nathan
Rousseau (6C)
2. Bespreken vorig verslag:
Willen jullie in de klassen nog eens herhalen dat ideetjes op de voorgedrukte briefjes moeten
geschreven worden. Deze kan je vragen aan je leerkracht. Indien ze op zijn kan je er vragen
aan Juf Magda van het secretariaat.
Breng de briefjes tijdig binnen ( ten minste 1 week voor de vergadering). Laat ze in het
postvakje van juf Annick of juf Greet leggen. Zo kunnen we de vergadering vooraf beter
voorbereiden.
De vraag i.v.m. muziek op maandagmorgen moet nog besproken worden met leerkrachten
op een personeelsvergadering.
3. Hotdogverkoop ten voordele van “ warmste week”: Bednet.
We vertellen over het goede doel dat we met onze school zullen steunen.
We bekeken tijdens het kinderparlement het filmpje i.v.m. bednet. Kinderen hebben nu een
beter beeld van het doel waar onze centjes naartoe gaan.
Leuk idee van de kinderen:
Na de hotdogdag een foto nemen van het kinderparlement met een affiche waarop de
som staat die we met onze school ophaalden door de verkoop van hotdogs.
Deze foto doorsturen naar studio Brussel. Wellicht wordt deze foto dan getoond tijdens de
uitzendingen van de warmste week op radio en televisie.
De leerlingen van het kinderparlement willen graag ook een aantal mensen bedanken:
- Alle mensen die helpen in de refter tijdens hotdogs ( juf Marieke , juf Christiane en alle
andere juffen/meesters die komen helpen bij het maken van de hotdogs)
- De ouders die hun centjes gaven om de hotdogs te kopen en het secretariaat om alles te
regelen en te kopiëren.
- Mevr. Directeur die de hotdogdag heeft goedgekeurd.
Verloop hotdogdag !
- Lln. van het kinderparlement komen ook mee helpen in refter bij het uitdelen van de
hotdogs. Ze krijgen een lijst met wie wanneer komt helpen. Ze krijgen zeker ook zelf de
kans om hotdogs te eten.
- Helpers hadden idee om gele sjaaltjes aan te doen zodat ze herkenbaar zijn. Juf Annick
heeft nog een aantal sjaaltjes in de klas voor de reserven als ze er nog geen hebben.
Het kinderparlement vandaag stond helemaal in het teken van de “warmste week”. Verder spraken
we nog af dat we tijdens de volgende samenkomst al zullen werken aan de affiches voor de
koffiestop.
We verwachten jullie terug in 2019 op dinsdag 22 januari in 5A maar eerst wensen we iedereen een
fijn en warm kerstfeest toe en een gelukkig nieuwjaar!
Verslag: Juf Greet

