
Kinderraad Donatushof 
De vijfde bijeenkomst 
Donderdag 19 januari 2017, 8.30-9.15 uur 
 
Aanwezig: Tijn (Sering), Youri (Jasmijn), Belle (Esdoorn), Lucq 
(Kastanje), Keano (Hazelaar), Eva (Populier), Vienna 
(Goudenregen), Tara (Plataan) en Sofie (Iep).  
 
We nemen de actiepunten van de vorige keer door;  
We bespreken de tips en de tops; 
We bespreken het buitenspelen. 
 
Actiepunten van de vorige keer 

- Tara gaat in haar groep het neerzetten van de pilon 
bespreken; daarna gaat ze de pilon bij het gangetje bij 
de klimmuur neerzetten. We zijn benieuwd naar het 
effect ervan. 

- Iedereen bespreekt in zijn stamgroep dat voetballen 
alleen op het voetbalveldje mag. 

- Tara en Belle zorgen ervoor dat meidenvoetbal op het 
rooster komt; 

- Er komt een net tussen de twee bomen bij het voetbalveldje. Dat net wordt opgehangen als je gaat voetballen. Geen vast 
(permanent) net dus. 

 
De tips en tops vanuit de stamgroepen 
Vanuit de Plataan 

- Er zijn veel kinderen die gaan plassen tijdens de pauze. Er wordt veel heen en weer gelopen van buiten naar binnen.  
Wat is het probleem?  
- Als het brandalarm gaat, weet je juf niet waar je bent. Kinderraad: dan ga je zelf meteen naar buiten naar de plek op het 
plein van je eigen stamgroep. 
- De onderbouw en de middenbouw kan er last van hebben. Kinderraad: we moeten dan rustig naar binnen en naar 
buiten gaan. 
Mariken zal het ook nog met het team bespreken. 

 
Vanuit de Jasmijn 

- Er is bijna geen ruzie meer op het plein. De touwen worden beter opgeruimd en de bal gaat minder vaak over het hek. 
Het is fijn buitenspelen op deze manier! 

- De bovenbouw houdt zich niet aan het voetbalschema. Ze gaan voetballen op dagen dat de middenbouw aan de beurt is. 
Dat wordt herkend door de bovenbouw-kinderraad-kinderen. We besluiten dat het rooster op een boom komt, dan kan 
iedereen zien wie welke dag aan de beurt is.  
Tara en Lucq zorgen voor het rooster; Youri en Mariken helpen bij het lamineren en ophangen. 
 

Vanuit de Kastanje 

- We zijn blij met het geld van de Jumbo en dus met de materialen. 

- We hebben zin in techniekdag in de Spelerij met de hele bovenbouw. 

- Het is niet fijn om met ijsballen te gooien! Dit punt wordt in alle groepen besproken.  
 
Vanuit de Esdoorn 

- De kerstmarkt was goed geregeld; het was leuk. En leuk dat het eten op het plein gratis was! 

- De volgende keer is het handig om buiten het programma voor de kerstmarkt op te hangen. 

- Mogen we met de bovenbouw gaan schaatsen op natuurijs als dat dik genoeg is? Mariken geeft aan dat dat mag als de 
juffen en meesters die ruimte in het programma kunnen vrijmaken. 
 

Vanuit de Goudenregen 

- Er is minder ruzie op het plein. De juffen hebben er veel over gepraat en dat helpt. 
 
Vanuit de Populier 

- De tostiweek is leuk!  

- Ons zonnescherm is erg stroef. Kan dat gemaakt worden? Mariken zal Kees vragen. 



- We zouden graag willen dat de eenrichtingsweg van de Dr. Hoijngstraat een bordje krijgt met ‘fietsen uitgezonderd’. Dan 
kun je naar de fietsenstalling van twee kanten fietsen. Mariken legt het voor aan de gemeente.  
 

Vanuit de Hazelaar 

- We vonden het een leuke kerstmarkt en we hebben een mooi bedrag opgehaald voor het Lilianefonds! 
 
Vanuit de Sering 

- De sneeuw is leuk en fijn! 

- Sneeuwballen moet je niet in iemands gezicht gooien. 
 
We bespreken wat kinderraad-punten zijn en wat niet. Als er vragen zijn vanuit je stamgroep, bedenk dan of het vragen aan de 
kinderraad zijn of aan Mariken. Als ze aan Mariken zijn, stel ze dan tussendoor en wacht niet tot de volgende kinderraad. Zonde 
van de tijd! 
 
Hoe gaat het buitenspelen? 
De kinderraad vindt dat je fijn buiten kan spelen. Soms gaat het wel eens mis, maar dat is niet vaak. Buitenspelen is een fijn 
moment, het is fijn om buiten te zijn en om spelletjes te bedenken of om te kletsen. 

- Sommige kinderen vinden dat er op dit moment minder ruzie is, andere kinderen vinden dat het hetzelfde is. Niemand 
heeft er last van, het is niet vaak; je kunt zelf fijn buiten spelen. 

- Als er ruzie is, dan wordt er soms wel eens geschopt en geslagen. Sommige kinderen moedigen dat aan. Dat is echt niet 
fijn. Wat doe je dan? Soms zeg je ‘stoppen!’ maar dan heb je ook kans dat je zelf een schop krijgt. We hebben het over 
‘voor een ander opkomen’. Dat is zo eenvoudig nog niet als het gaat om een ruzie. 

 
 
We zien elkaar weer op 23 februari 2017! 


