
Kinderraad Donatushof 
De derde bijeenkomst 
Donderdag 23 november 2017, 8.30-9.15 uur 
 
Aanwezig 
Tim Bulters (Iep, groep 6), 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) 
Afwezig 
Gijs Fluijt (Sering, groep 5) 
 
We willen graag om half 9 beginnen. Zorg ervoor dat je op tijd bent! 
 
Vanuit de stamgroepen 
Kastanje 

- Goed dat de school meewerkt om minder energie te gebruiken 
- De excursie vanuit het waterproject was leuk. We gingen naar de dijk en naar de Waal. Het was wél nat en 

koud – we hadden pech met een herfstdag. 
- De lekkage in het plafond is weer terug. Mariken: erg vervelend; is dezelfde dag werk van gemaakt 

 
Iep 

- Goede actie om de koptelefoons te inventariseren en te vervangen 
- De excursie was leuk 
- Goede actie om energie te besparen 

 
Esdoorn 

- We zijn blij met de warme-truiendag 
- De excursie was leuk. Voor sommige kinderen was het iets te veel luisteren; ze hadden graag vrij willen spelen 
- Vijf minuten de lichten uit was ook een goede actie. Idee: kunnen we een woensdag in de zomer plannen 

waarop we de hele dag alle lichten uitdoen? Goed idee! Het wordt woensdag 6 juni 
- Lezen op het podium tijdens de pauze is fijn, maar nu is het podium erg nat. Oplossingen vanuit de kinderraad: 

kleedje, matje, zeil? In de buitenspeelbak? Per stamgroep?   
- Bij voetbal gaat de bal vaak uit; er wordt op het plein door gespeeld. Dat is niet fijn voor de andere kinderen. 

Alle kinderen van de kinderraad bespreken dit punt in de stamgroep. Als de bal uit is, dan oppakken en 
teruglopen naar het voetbalveldje en uitnemen. 
Het helpt als er lijnen komen; dat helpt de spelers. Mariken pakt dit op. 

- We zouden graag kunstgras willen; dan kunnen we voetballen én hockeyen. Mariken zal nogmaals kijken of er 
met korting ergens kunstgras te halen is.  

 
Goudenregen 

- Ons lijkt een boterhammenruil leuk. Wat is dat? Dat je voor een kind in je groep de lunch maakt. Kinderraad: 
dat doen we al met Pasen. Dat hoeft niet vaker met de hele school. Als je groep het wil, kun je het met je juf 
bespreken en misschien organiseren. 

 
Jasmijn 

- We zijn blij met het nieuwe buitenspeelgoed 
- Het voetballen gaat nu beter 
- Goed dat we letten op minder energieverbruik 
- Er zit nog steeds roest op de rekstok. Actie: Kees 

 
Populier 

- De aanleg van het nieuwe plein schiet op. We kunnen ook nu al lekker buiten spelen 
 
 



Plataan 
- De pingpongtafel wordt vaak gebruikt voor tafelen. Dat vinden we jammer, want tafeltennissen is leuk. 

Kinderraad: we maken een schema. Maandag en donderdag: pingpongen | Dinsdag en vrijdag: tafelen 
Hazelaar 

- We vinden het leuk dat er Pieten komen logeren 
- Het voetballen gaat goed 
- De gastles over energie was erg leuk 
- We zouden graag met alle stamgroepen pepernoten willen bakken. De kinderraad vindt het niet nodig om het 

voor alle groepen te regelen. Sommige groepen doen al veel andere leuke dingen. En er zijn ook tostidagen. 
Dus met je eigen stamgroep regelen, als je het wil.  

- We zouden wel verkeerslessen willen. De kinderraad vindt dat het goed is dat verkeer nu in de bovenbouw 
wordt gegeven. Je kunt verkeer doen in de middenbouw door het te koppelen aan een WO-thema. 

 
De kinderraad heeft besloten 

- In iedere stamgroep moeten er goede koptelefoons zijn en ze moeten eerlijk verdeeld zijn over de 
stamgroepen 
Tijdens de vorige kinderraad was besloten dat Frédérique en Tim samen met Kees zorgen voor een 
inventarisatie; Mariken zou horen hoeveel geld er nodig is voor deze goede koptelefoons. Frédérique en Tim 
zijn er nog niet aan toegekomen. Mariken wil de rekening voor de koptelefoons graag betalen voor de 
kerstvakantie. Frédérique en Tim gaan ervoor zorgen! 

- Er verdwijnen zo veel ballen… Hoe zorgen we ervoor dat we die ballen houden? Ideeën vanuit de groepen zijn 
besproken. Het idee uit de Vlier vindt iedereen een goed idee: één zak waar alle ballen in zitten. Deze zak gaat 
mee naar buiten. Als je er een bal uithaalt, dan doe je ‘m ook weer terug in de zak. Aan het einde van de 
pauze controleren de kinderen die het buitenspeelmateriaal inzamelen of alle ballen terug zijn. 

- Woensdag 6 juni: alle lichten de hele dag uit 
- Pingpongen en tafelen: volgens schema om de dag 

 
Acties voor Mariken 

- Kees om de roest op de zwaaistokken te behandelen 
- Lijnen voetbalveld 
- Kunstgras: mogelijkheden zoeken 
- Ballenzak regelen mét ballen 

 
We zien elkaar weer op 18 januari 2018! 


