Verslag kinderparlement: vrijdag 6 mei 2022.
1. Aanwezig: Seb Valkaert (4A), afwezig (4B), afwezig (4C), Jeson
Nkurunziza (5A), Jill Hens (5B), Emma-Rose Winkelmans (5C),
Kamilla Akhmatov (6A) , Pauline Landtmeters (6B), MaÏte Risack (
6C)

2. Speelplaats
De kinderen van het kinderparlement hebben al veel ideetjes
verzameld om onze speelplaats leuker te maken. ( zie verslag van 17
november 2021 )
Vorige keer hadden we al gezegd dat jullie alle kinderen van de school
gaan bevragen over de speelplaats. We hadden ook al ideetjes om dit
te organiseren.
-Eerst de bevraging doen in onze eigen klas en dan gaan we naar
een klas van het 1ste, 2de of 3de leerjaar.
donderdag 12 mei
Om 13.25: lln van het 5de en 6de zeggen in de eigen klas hoe de
bevraging werkt
Om 14. 30: leerling gaat naar een lagere klas om te zeggen hoe de
bevraging werkt. ( 5A naar 2A, 5B naar 2B, 5C naar 2C, 6A naar 3A,
6B naar 3B, 6C naar 3C )
vrijdag 13 mei
Om 13.25: leerlingen van het 4de zeggen in de eigen klas hoe de
bevraging werkt
Om 14.30: leerling gaat naar een lagere klas ( 4A naar 1A, 4B naar
1B, 4C naar 1C )
vrijdag 20 mei 2022 om 13.25: leerling van het kinderparlement
halen de papieren op in en brengen ze naar juf Greet of juf Annick
- We dragen zeker ons sjaaltje zodat ze weten dat we van het
kinderparlement zijn.
- We bespreken hoe we het gaan vertellen in de klassen. Enkele
kinderen hadden een heel knappe voorbereiding gemaakt. Super!
- Kom op donderdag 12 mei ( 5de en 6de ) of op vrijdag 13 mei ( 4de )
om 13.25 naar het personeelslokaal. Daar krijg je dan de grote

flappen van juf Greet. ( dit zou ik LEUK vinden op de speelplaats /
dit vind ik LASTIG op de speelplaats )
Heel erg bedankt voor de medewerking. We kijken uit naar leuke
ideetjes voor de speelplaats.
We verwachten jullie terug om vrijdag 17 juni 2022 om het jaar op
een leuke manier af te sluiten.
Juf Annick en juf Greet
Verslag : juf Annick

