
Kinderraad Donatushof 
De tweede bijeenkomst 
Donderdag 26 oktober 2017, 8.30-9.30 uur 
 
Aanwezig 
Tim Bulters (Iep, groep 6); Gijs Fluijt (Sering, groep 5), Cas Peters (Kastanje, 
groep 7), Annika Meijerman (Hazelaar, groep 5), Frédérique van Welt 
(Esdoorn, groep 8), Nadine Bouwman (Rozenbottel, groep 5), Iris van Campen 
(Populier, groep 8), Lucy Wilke (Plataan, groep 6), Britt Reulink (Goudenregen, 
groep 5), Jet Klomp (Jasmijn, groep 5) en Elin Packbier (Vlier, groep 5) 
– we zijn compleet! 
 
We bespreken een paar algemene punten 

- Zorg ervoor dat we om 8.30 uur kunnen beginnen; kijk even in de stamgroepen of de kinderen er al zijn 
- Hou mee in de gaten wanneer het kinderraad is en vraag je juf/meester in die week om tijd te reserveren 
- Het verslag helpt om te weten of alles besproken is in je eigen stamgroep (voor de terugkoppeling) 

 
Vanuit de stamgroepen 
Iep 

- Leuk dat er hangmatten komen op het plein 
- We willen graag goede koptelefoons bij de computer en voor het werken 

 
Hazelaar 

- We willen graag een warme-truien-dag; dat is leuk en bespaart energie 
 
Esdoorn 

- We zijn blij met de houten bakken op wieltjes met speelmateriaal 
- Kunnen die bakken ook in de kleine pauze naar buiten? Cas gaat het bespreken met de bovenbouw 
- In de grote pauze wordt op het podium ook veel gespeeld; dat is niet de afspraak 

 
Goudenregen 

- Wanneer beginnen de werkzaamheden voor het nieuwe plein? 1 november 
- We willen graag een pyjama-dag. Hier ontstaat discussie over – de kinderraad besluit dat een warme-truien-

dag daar al veel op lijkt, dus dat we dat nu niet doen 
 
Jasmijn 

- In onze groep gaat het scheiden van afval heel goed 
- We kunnen fijn spelen op de speeltoestellen 
- Er zit roest op de zwaaistokken 
- Als er brand is in de gang, dan moeten we door het raam naar buiten, maar daar staan vaak fietsen 

 
Vlier 

- Kunnen we de naam van de stamgroep op de bal schrijven? De onze is steeds kwijt. Hier ontstaat discussie 
over. Ballen raken steeds kwijt; lossen we dat op als we de naam van de groep erop schrijven? 

 
Populier 

- De juffen maken de voetbalteams. Dat werkt goed; het gaat op een eerlijke manier 
- Het bord is fijn waarop staat welk werk gemaakt moet en welk gemaakt mag 
- Er zitten veel kapotte spullen in de buitenspeelbak. Mogen die vervangen? Iris maakt een lijstje van dingen die 

de Populier graag wil vervangen en bespreekt het lijstje met Mariken 
- Kunnen we een huisdierendag organiseren? De kinderraad heeft meteen veel ideeën en veel vragen. Iris gaat 

met de Populier bedenken of het haalbaar is en hoe dan. De volgende vergadering horen we van Iris 
 
Rozenbottel 

- Het plein is leuk 
- Er zijn veel kastanjes, dat vinden we fijn 



- Kunnen er matten gemaakt worden aan de hoge balken van het klimrek? Dan durven er meer kinderen op. 
We besluiten dat niet te doen: om praktische redenen en omdat het leuk is als je eerst iets niet durft en later 
wél 

 
Plataan 

- We zouden een soepdag willen. De kinderraad houdt het bij de warme-truiendag 
- De voetbalteams zijn nog niet eerlijk. Daar zijn de meningen over verdeeld. Dit wordt verder in de eigen 

stamgroep besproken en opgelost 
 
De kinderraad heeft besloten 

- In iedere stamgroep moeten er goede koptelefoons zijn en ze moeten eerlijk verdeeld zijn over de 
stamgroepen 
Frédérique en Tim gaan met Kees zorgen voor een inventarisatie; Mariken hoort hoeveel geld er nodig is voor 
deze goede koptelefoons. 

- Er komt een warme-truien-dag op 23 november 
 
Wat bespreekt iedereen in de groep? 

- Het podium is in de grote pauze de plek om uit te rusten en te lezen 
- Hoe lossen we het ‘ballen-probleem’ op? Er verdwijnen zo veel ballen… Hoe zorgen we ervoor dat we die 

ballen houden? Ideeën vanuit de groepen worden in de volgende kinderraad besproken 
 
Mariken vraagt 

- Kees om de roest op de zwaaistokken te behandelen 
- de BHV’ers een besluit te nemen over de plaats van de fietsen bij de Boomhut 

 
We zien elkaar weer op 23 november, in een lekkere warme trui! 


