Verslag kinderparlement: vrijdag 7 mei 2021.
1. Aanwezig: Noah Brats (4B), Emilie Rottiers (4C), Lucas Belmans
(5A), Louis Van Horenbeeck (5B), Loréna Palemans (5C), Noah
Lahey(6A ) , Eleonore Akhmatov (6B), Margeaux Danielachvilli (6C)
.
2. Filmpje voor website
Omwille van corona is een opendeurdag niet toegelaten en kunnen
mensen onze school moeilijker leren kennen. Nieuwe mensen willen
toch graag informatie over onze school. Daarom werd er aan de
leerlingen van het kinderparlement gevraagd om ideeën te
verzamelen en om mee te spelen in een filmpje om onze school te
promoten.
Vorige vergadering zagen wij het filmpje al.
Ondertussen konden ook de juffen en meesters het filmpje bekijken
en ze vonden heel tof. Ze willen de leden van het kinderparlement
daarvoor een pluim geven.
Nu gaat het filmpje via mail en andere kanalen naar de ouders en
andere mensen gestuurd worden.

3. Dopjesactie is een groot succes.
Aan het raam van het personeelslokaal kan je zien dat er al heel veel
volle bakken met dopjes zijn ingeleverd.
We moeten de mensen regelmatig opbellen om volle zakken op te
halen.
Heel veel kinderen vragen ook dopjes aan hun familie en vrienden.
Dat is heel tof.
We hopen dat ook jullie ook tijdens de vakantie dopjes blijven
verzamelen.

4. Voorstel: The masked singer op school
Op tv was er een leuk programma en misschien kunnen we iets dat er
op lijkt organiseren op school.
Reacties:

- we kennen alle juffen niet
- zou een leuke activiteit zijn
- we mogen niet met de klassen door elkaar zitten door corona
- we kunnen dan zien welke juffen meedoen omdat ze niet bij hun
klas staan.
- misschien is dat leuker om met de kinderen van de klas te
organiseren
stemming: ja 3
neen 5
We gaan dat niet kunnen organiseren.
5. Vraag van de kinderen:
Kunnen er meer banken onder het afdak komen ?
Reacties:
- droge banken
- nu zijn er weinig banken onder het afdak
- dan hebben we minder plaats om te spelen bij regenweer
- onder het afdak worden ook vaak loopspelletjes en balspelletjes
gespeeld
- idee: misschien kunnen er tafels gekocht worden met wielen.
Er moet dan wel goed afgesproken worden dat alleen juffen die
mogen verplaatsen.

Hartelijk dank voor de fijne medewerking. Jullie waren weer heel goed op
tijd en jullie reageren heel knap op de ideeën van de anderen.
We verwachten jullie terug op vrijdag 18 juni 2021 voor een leuke activiteit
om een geslaagd jaar af te sluiten.
Juf Greet en juf Annick
Verslag: Juf Annick

