Verslag kinderparlement: vrijdag 18 juni 2021
Laatste vergadering: Verwelkoming + vertrek aan klas meester Danny voor Picknick
naar Frijthout
Aanwezig :
4A Maxime Proost, Mille Coolzaad
4B Noah Brath, Emilie Ledaine
4C Emilie Rottiers, Jack Gibbs
5A Lucas Belmans, Eline Gerard
5B Louis Van Horenbeeck, Charlotte De Herdt
5C Alima Believa, Emilie De Paus
6A Noah Lahey, Isabelle Bogaerts
6B Eleonora Akhmatov, Louis Joos
6C Mateo Van den Bosch
1. We wandelen naar het Frijthout en eten samen onze boterhammen terwijl we
terugblikken op een leuk maar speciaal jaar door corona
Terugblik: Begin oktober zijn we opnieuw gestart met het kinderparlement. De
eerste keer mochten we nog samenkomen in de Vuurvlieg. Iedereen zat
apart aan een bank, vensters open, banken ontsmetten … maar we konden
toch vergaderen. Daarna kwam er opnieuw een golf van corona en
mochten we niet meer met de verschillende klasbubbels bij elkaar.
Samen met mevr. Directeur, juf Annick en juf Greet werd er nagedacht om
toch nog het kinderparlement te laten doorgaan.
We beslisten om buiten te vergaderen achter de klas van meester Danny
naast het voetbalveldje van de humaniora.
De eerste keer, moesten we al uitwijken naar het afdak, omdat het regende.
Maar jullie waren allemaal present, ook al was het koud en winderig.
Daarna hebben we telkens buiten kunnen vergaderen ( soms te koud, op het
einde zelfs te warm)
Uiteraard hebben we door corona een aantal toffe ideetjes niet kunnen doen
of bespreken omdat het gewoon niet mocht omwille van de
veiligheidsmaatregelen.
De belangrijkste punten waaraan we dit schooljaar hard gewerkt hebben zijn:
de dopjesactie in de verf zetten (o.a door de tonnen per klas aan te brengen
en hiervoor een fiche te ontwerpen). Tijdens de muzische dag zullen we
bekend maken welk leerjaar de meeste tonnen met dopjes hebben
binnengebracht. Dus … als er nog volle tonnen zijn in klassen, snel
binnenbrengen!
Dankzij jullie kunnen we ons steentje bijdragen voor de blindenorganisatie.

Verder mochten we brainstormen en ideetjes aanbrengen voor de
filmvoorstelling over onze school. Op zaterdag 13 maart kwamen de kinderen
van het kinderparlement, die vrij waren, naar school voor de opname.
Intussen hebben we het filmpje bekeken en mogen jullie fier zijn op jezelf.
Knap gedaan !
De vraag naar meer picknicktafels (eventueel verplaatsbaar zodat ze ook
onder afdak kunnen bij regenweer), nemen we zeker mee en geven we door
aan de werkgroep hiervoor.
Tenslotte genoten de kinderen nog van een welverdiende verrassing en
konden we nog even spelen en gedachten uitwisselen.
Wij, juf Annick en juf Greet, willen alle kinderen die dit schooljaar naar het
kinderparlement kwamen om hun klas te vertegenwoordigen, bedanken
voor hun enthousiaste medewerking, om steeds op tijd te komen, voor de
leuke ideetjes, … ondanks corona, maakten jullie er toch een TOPJAAR van!
Wij wensen iedereen een fijne, welverdiende vakantie toe!
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