Verslag kinderparlement : 18 juni 2019
Omdat het de laatste keer KP was dit schooljaar , reden we met alle leden naar het park van
Hove voor onze jaarlijkse picknick.
We namen de tijd om rustig te eten en nog even terug te blikken op het voorbije jaar.
Wat bereikten we dit jaar met het kinderparlement.

- tijdens onze eerste bijeenkomst namen we een groepsfoto met onze gele sjaaltjes
- Hotdogverkoop tijdens “warmste week” ten voordele van BEDNET
- organiseren van de pyjamadag om BEDNET in de aandacht te brengen
- affiches ontwerpen voor de MONSTERSTOP : ze waren SUPERMOOI !
- een organisatie als “ BEDNET” voorstellen in alle klassen
- een enquête organiseren met 18 kernwaarden en deze in alle klassen afnemen
- helpen bij de telling van de enquête en de 3 topwaarden ontdekken en meedelen.
- ten slotte genoten we nog van een heerlijke picknick in het zonnetje !
- met de school, in de refter dopjes verzamelen, voor een vereniging die zorgt voor de
opleiding van honden voor blinden.

Wat vonden we leuk / minder leuk aan lid zijn van het kinderparlement
- je kan iets voor de school organiseren en je ziet dat veel kinderen dat leuk vinden
- de hotdogdag
- enquête afnemen en gaan tellen bij juf Natasja op bureel
- affiche ontwerpen : sommige lln. vonden dit tof, anderen vonden het dan weer moeilijk
- het is wel spijtig dat er soms voetbalwedstrijden samenvallen met een vergadering van het
kinderparlement , we vragen nog eens aan de turnleerkrachten om tijdens het opstellen van
de middagsport de jaarkalender er even bij te nemen ( data bijeenkomsten kinderparlement
liggen al voor heel het jaar vast in het begin van het schooljaar)
- ik vond het jammer dat het op de dag dat er eens sneeuw lag , ook kinderparlement was ,
gelukkig begrepen de juffen dat en zijn we die dag de vergadering wat vroeger gestopt.

We genoten van onze laatste bijeenkomst en als verrassing kregen de kinderen een wafel.
We speelden samen in de speeltuin. Dat was fijn! We hadden dan ook het supermooie weer
vooraf besteld en zeker ook verdiend.
We hebben ook nog leuke foto’s genomen van onze laatste bijeenkomst. Hartelijk dank voor
de fijne medewerking gedurende het schooljaar. Jullie waren een TOPTEAM!
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