Verslag kinderparlement: vrijdag 17 juni 2022
Laatste vergadering: Verwelkoming + vertrek aan de hotdogs voor picknick
Aanwezig :
4A Mathias Dandois, Seb Volkaert
4B Lowie Blomme, Tibe Vebiest
4C Jenna Ter Heerdt, Alissa Van der Veken
5A Jeson Nikurunziza, Maxim Ceulemans
5B Jill Hens, Jasper Dyckmans
5C Emma-Rose Winkelmans, Noa Brakowski
6A Alice Rousseau
6B Pauline Landmeters, Amelia Godenir
6C Emilia Bayer
1. We aten eerst onze heerlijke hotdogs en boterhammen en zochten door de
extreme hitte naar een plek in de schaduw
Terugblik: Begin oktober zijn we opnieuw gestart met het kinderparlement. De
eerste keren 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.
Uiteraard hebben we door corona een aantal toffe ideetjes niet kunnen doen
of bespreken omdat het gewoon niet mocht omwille van de
veiligheidsmaatregelen. Maar jullie lieten de moed niet zakken en we hebben
na de coronagolf de draad opnieuw opgepikt en nog enkele leuke dingen
kunnen doen.
De belangrijkste punten waaraan we dit schooljaar hard gewerkt hebben zijn:
de dopjesactie opnieuw in de verf zetten. Mede dankzij jullie en alle kinderen
die dopjes verzamelen, kunnen we ons steentje bijdragen voor de
blindenorganisatie.
Verder mochten we brainstormen en ideetjes aanbrengen voor de
speelplaats van onze school.
We mochten ook een oproep doen om BEDNET te steunen en de leerlingen te
vragen om een dag in pyjama naar school te komen. Dat werd echt goed
opgevolgd door iedereen. Fijn om te zien.
Tenslotte mochten we in alle klassen van onze school een bevraging
organiseren m.b.t. onze speelplaats. Deze is nu afgegeven aan mevr.
Directeur. Zij zal deze bevraging zeker goed lezen en bekijken wat er in de

nabije toekomst al kan gerealiseerd worden op de speelplaats. Ook de
leerkrachten zullen mee nadenken om de speelplaats zo aangenaam
mogelijk te maken voor de kinderen.

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 tijdig aanwezig te zijn, voor
de leuke ideetjes, de duidelijke uiteenzetting en bevraging in de klassen…
ondanks corona, maakten jullie er toch alweer een TOPJAAR van!
Wij wensen iedereen een fijne, welverdiende vakantie toe!
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