Verslag kinderparlement: vrijdag 17 november 2021.
1. Aanwezig: Mathias Dandois (4A), Tibe Verbiest (4B), Jenna Ter
Heerdt (4C), Jeson Nkurunziza (5A), Jill Hens (5B), Emma-Rose
Winkelmans (5C), Kamilla Akhmatov (6A) , Pauline Landtmeters (6B),
MaÏte Risack (6C)
2. Pluim voor de stiptheid
We vinden het heel tof dat jullie allemaal zo goed op tijd klaar
stonden om te vergaderen. We konden heel snel beginnen.
3. Aandachtspuntje
Het is belangrijk dat de briefjes ongeveer een week voor de volgende
vergadering in het bakje van juf Greet of juf Annick liggen. Dan
kunnen we de briefjes al eens bekijken en sommige dingen bespreken
met mevrouw directeur.
Sommige afgevaardigden hadden hun briefjes bij op de vergadering.
De juf kan extra briefjes vragen op het secretariaat ( aan juf Magda )
4. Op vele briefjes vonden we eigenlijk dat jullie de tuin terug leuker
willen maken om in te spelen.
Op veel briefjes staat dat het spijtig is dat er geen toestellen meer
staan in de tuin. Dat jullie meer actie willen in de tuin.
- Parcours in de tuin zoals vroeger
- Meer draairekken
- Boomstammen van laag naar hoog
- Klimmuur
- Huisje met glijbaan
- …
Voordelen: meer kans om te spelen
meer afwisseling
Nadelen : minder ruimte om met de speelbakken te spelen
druk in de tuin en nu is dat een rustiger plekje
druk aan de toestellen ( misschien kunnen we dat
oplossen met een beurtrol )

We weten dat onze speelplaats en een deel van de tuin nog gaan
veranderd worden. We geven jullie ideetjes zeker door aan de
werkgroep van de speelplaats.
5. Dopjesactie
- Er worden vorig schooljaar heel veel dopjes verzameld.
Dat willen we volhouden.
De dopjes kunnen verzameld worden in de ton per klas of per
leerjaar.
-Wat moet je doen als de doos van de klas of het leerjaar vol is?
De juf of meester moet dit melden aan juf Greet of juf Annick. Die
vullen dan het diagram aan het raam van de refter (kant van de grote
poort ) aan. De juf kan dan de doos naar de refter brengen en de
dopjes in de ton of de zak deponeren.
6. Pyjamadag
Op een briefje dat iemand vandaag op de vergadering bij had stond de
vraag om deel te nemen aan de pyjamadag.
We gaven de kinderen van het kinderparlement de opdracht om op te
zoeken wanneer de pyjamadag van Bednet zou doorgaan.
In de loop van de namiddag kwam al een enthousiaste afgevaardigde
al een briefje met de juiste datum brengen.
De pyjamadag zal doorgaan op 11 maart 2022.
Op een volgende vergadering bespreken we hoe we die die dag
kunnen organiseren.
Hartelijk dank voor jullie inbreng. We kijken al uit naar de volgende
samenkomst.
We verwachten jullie terug op vrijdag 17 december 2021 in de Vuurvlieg.
Juf Greet en juf Annick
Verslag: Juf Annick

