
Kinderraad Donatushof 

 
De eerste bijeenkomst 
Donderdag 22 september 2016, 8.30-9.15 uur 
 
Aanwezig: Tijn (Sering), Youri (Jasmijn), Belle (Esdoorn), 
Lucq (Kastanje), Tara (Plataan), Keano (Hazelaar), Eva 
(Populier), Vienna (Goudenregen) en Sofie (Iep).  
 
We zijn compleet! Maar wie is wie…? We beginnen 
uiteraard met je voorstellen. Sommige kinderen vertellen 
waarom ze gekozen zijn: goed kunnen luisteren, goed 
kunnen vertellen, je mening durven geven, goed 
aantekeningen kunnen maken, veel vrienden hebben, 
goede ideeën hebben voor de school. 
Speciaal welkom aan de twee kinderen van Dr. 
Hoijngstraat! 
 
Omdat het de eerste bijeenkomst is, bespreken we allerlei regel-dingen.  

- Iedereen krijgt een schriftje en een kopje thee 

- Je kunt op de schoolkalender zien wanneer de kinderraad bij elkaar komt. Handig om thuis af en toe op te 
kijken en in je groep. (Geldt natuurlijk ook voor de juf.) 

- We bespreken hoe je punten kunt inventariseren en hoe je de punten die besproken zijn weer in je groep 
vertelt. 

- Iedere stamgroep zorgt voor een tip en een top bij elke bijeenkomst van de kinderraad. 

- Iedereen maakt zijn eigen naambordje. 

- We bespreken hoe we de groepen die niet in de kinderraad zitten, kunnen betrekken. Kinderen uit de 
kinderraad gaan bij die groepen vragen wat hun tips en tops zijn. We maken de volgende verdeling: Tijn en 
Youri gaan naar de Linde; Lucq gaat naar de Berk; Tara naar de Vlier; Keano naar de Klimop; Sofie naar de 
Rozenbottel. 

 
Er worden ook al meteen een paar zaken geregeld. 

- Er moeten nieuwe bordjes komen bij de fietsenstalling. Actie: Tijn en Keano 

- Er komt een watergevecht als het een aantal dagen warmer is dan 27° C. Er ligt een opzet van de  

- Tara zorgt voor een voetbalrooster voor Flierenhofstraat 
 
Sommige kinderen hebben zich al goed voorbereid en hebben al tips tops. 
 
Vanuit de Sering 

- Kan klimwand hoger? Nee, dat is te gevaarlijk. 

- Kan er een net bij het voetbalveldje? We bespreken dat het voetballen op het plein bij de goaltjes anders 
voetballen is dan op een grasveld. Blijft moeilijk, maar we blijven het proberen. 

- Kan er ook een knakworstjesdag? Nee, die komt er niet.  

- We vinden de planten bij de Boomhut fijn! 
 
Vanuit de Kastanje 

- We vinden het kamp fijn; fijn om met alle groepen te gaan! 

- We zijn blij met de tosti-week. 

- We vinden het fijn dat spelling nu apart gegeven wordt. 
 
Vanuit de Plataan 

- We vinden het leuk om op kamp te gaan! We gaan nu al goed met elkaar om! 

- Vraag: komt er weer een tosti-rooster? 



 
Vanuit de Populier 

- Moet groep 8 nog Verkeerlessen volgen? Actie: Mariken overlegt met de juffen 

- Hoe gaan de kinderen van de Flierenhofstraat om met mobieltjes? We bespreken de regels. 

- Er ligt poep van katten in de zandbak. Kunnen we nieuw zand krijgen? Er zit pas nieuw zand in… 
 
Vanuit de Goudenregen 

- We missen een ring in het klimrek. Actie: Kees is er al mee bezig. 
 
 
Tot slot: ging het beetje zoals je had verwacht? Ja, alle kinderen hadden dit wel een beetje verwacht. Ze zeggen dat ze 
het leuk vonden, en gaan met hun schriftjes terug naar de stamgroep. 
 
We zien elkaar weer op 20 oktober! 

 


