
Kinderraad Donatushof   

De zevende bijeenkomst   

Donderdag 23 maart 2017, 8.30-9.15 uur   

   

Aanwezig: Tijn (Sering), Belle (Esdoorn), Lucq (Kastanje), Keano 

(Hazelaar), Eva (Populier), Vienna (Goudenregen), Tara 

(Plataan), Sofie (Iep) en Mariken. 

   

We nemen de actiepunten van de vorige keer door; we 

bespreken de tips en de tops.  

 

We beginnen met een algemene vraag. Is er iets in de school 

waarvan de kinderraad vindt dat het moet veranderen? 

Daar hoeven de kinderen niet lang over na te denken. Dat is de 

verkeersveiligheid.  

 

Er rijden veel auto’s door de Flierenhofstraat terwijl daar een 

inrijverbod is. Auto’s bij de Dr. Hoijngstraat staan vaak onhandig 

geparkeerd (waardoor het onveilig wordt) en auto’s houden 

zich niet aan het eenrichtingsverkeer. 

   

Wat kan de kinderraad hierin betekenen? 

- Samen met de politie auto’s aanhouden 

- Zelf flyers uitdelen 

- Flyers in de brievenbussen doen 

- Tijdens de viering uitleggen waarom de afspraken zijn zoals ze zijn 

- Spandoek over de straat 

- Borden maken en ophangen 

- Een andere vlag ophangen met tekst 

- In de schoolkrant een stukje schrijven 

- In de nieuwsbrief een stukje schrijven 

We kiezen voor de vieringen en de nieuwsbrief. Tara en Tijn schrijven een stukje. Hopelijk gaat het helpen! 

 

De tips en tops vanuit de stamgroepen 

Vanuit de Plataan   

- Wij zouden wel een boom willen planten, zodat we de boom zien groeien. 

- We zouden een sponsorloop willen zodat we geld bij elkaar kunnen verdienen voor het schoolplein. 

 

Vanuit de Esdoorn   

- Wij zouden graag een watergevecht willen… Daar is het nu nog te koud voor…! Afspraken hierover zijn gemaakt door de 

vorige kinderraad.  

- We zouden wel een toernooi willen, bijvoorbeeld voetbal of hockey, waarbij de stamgroepen tegen elkaar moeten spelen. 

  

Vanuit de Goudenregen   

- De kinderraad is goed bezig!  

- De buitenspeelbak komt er aan; de materialen worden verdeeld over de twee locaties. 

- We willen een keer in de maand het schoolplein opruimen / schoonmaken.  

- We zouden graag een keer per jaar een ruildag willen voor juffen en meesters. Het is leuk om één dag een andere juf of 

meester te hebben. Mariken bespreekt het met het team. 

 

Vanuit de Populier  

- We vinden onze locatie fijn; het is er rustig; er is veel ruimte op het plein; de doeken bij het podium zijn mooi. 

- Wij hebben soms een half uur ‘schermtijd’. Is dat ook iets voor locatie Flierenhofstraat? 



- We vinden dat we onze mening goed kunnen geven; we mogen meedenken en dat vinden we fijn. Als we goede 

argumenten hebben, dan mag het ook vaak. 

- De paarse wanden zouden van ons wel wit mogen worden. 

- Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen aan het schoolplein? 

 

Vanuit de Hazelaar   

- Wanneer zijn er weer tosti-dagen? Sophie neemt contact op met Marlies. 

 

Vanuit de Iep   

- Het voetbalrooster is van de boom gevallen. Kan het er opnieuw op? Tara en Kees gaan dit doen. 

- We zouden wel vaker een uitje willen. Kunnen we daar een sponsorloop voor organiseren? 

- We zouden iets leuks voor Kees willen organiseren, omdat hij altijd veel helpt. Mag dat? Ja, natuurlijk. 

 

Vanuit de Kastanje 

- We zijn blij met het uitje naar Dieren! 

- We zouden graag een watergevecht willen… maar het is nog zo koud. 

   

Vanuit de Sering 

- Wij zouden graag pilonnen willen voor het buitenspelen. 

 

 

We zien elkaar weer op 11 mei 2017!   

(Dat is al de een-na-laatste keer van dit schooljaar!) 


