
Kinderraad Donatushof 
De vierde bijeenkomst 
Donderdag 22 december 2016, 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).  
 
Ons overleg is op de dag van de kerstmarkt. We zitten in de 
koffiekamer tussen heel veel lekkere koekjes, cakejes, spiesjes 
en nog veel meer… Bijzondere setting! 
 
De tips en tops vanuit de stamgroepen 
Vanuit de Plataan 

- We zijn blij met onze klas! 

- We hebben een hele leuke meester! 

- We doen pakspelletjes tijdens het buitenspelen en we 
hebben afgesproken dat we dat niet te hard doen. Zo 
gaat het goed. Want de pakspelletjes zijn leuk! 

- Kan er iets komen bij het gangetje bij de klimmuur, 
zodat we kunnen zien dat je daar niet mag spelen? We weten dat het niet de bedoeling is als de middenbouwgroepen in 
de Boomhut les krijgen, maar we vergeten het vaak omdat er niet iets staat. Oplossing: een pilon neerzetten. Mariken 
laat het aan het team weten; Tara zet de pilon er tijdens de pauze neer en neemt ‘m weer mee. 

- Graag een net bij het voetbalveldje. Dat is de vorige keer besproken. Actie: Mariken pakt het op met Kees. 
 
Vanuit de Jasmijn 

- We zijn blij met de tosti-week! 

- Er wordt gevoetbald op andere plekken dan het voetbalveldje. Daar hebben we last van. Oplossing: bespreken in iedere 
stamgroep en de surveillance moet ervoor zorgen dat het goed gaat. 

 
Vanuit de Kastanje 

- We vinden het leuk dat we met het kerstproject gekoppeld zijn aan de kleutergroep!  
 
Vanuit de Esdoorn 

- We vinden het leuk dat we met het kerstproject naar de andere locatie zijn geweest! 

- Misschien kunnen we ook vieringen samen doen? Dat we voor een viering naar de andere locatie gaan? Mariken zal het 
bespreken met het team. En het mogen ook spontane initiatieven zijn! 

- We willen graag meisjesvoetbal. Belle en Tara zorgen ervoor dat het in het voetbalrooster komt. 
 
Vanuit de Goudenregen 

- We zouden graag dikker wc-papier willen… Dit onderwerp leidt tot enige hilariteit… Maar iedereen zou wel dikker wc-
papier willen. Mariken vraagt na of dat kan en wat de kosten zijn.  

- We vinden dat we op een fijne manier de feestdagen vieren.  
 
Vanuit de Populier 

- Wanneer komen de nieuwe wc-vloeren? In 2017. Als Mariken de planning heeft ontvangen, dan zal ze dat aan de 
kinderraad laten weten. 

- Krijgen wij ook een net bij het voetbalveldje? Nee; er is voldoende ruimte op het plein. 

- Krijgen we bij streetsoccer twee teams (per locatie) of één (per school)? We krijgen er één! 

- We vinden het fijn om vaker dingen met alle bovenbouwgroepen te doen. Zo leren we meer kinderen kennen, waar we 
dan misschien ook mee naar de middelbare school gaan. Goed idee. Bespreek het met je juffen en neem de initiatieven. 

 
Vanuit de Hazelaar 

- We vinden het nieuwe digibord fijn. We kunnen alles veel beter zien, ook met het licht aan. 

- We vinden de kleine klas fijn. 

- We vinden dat de kinderraad goed bezig is. 

- We hebben een gezellige kerstboom in de groep. 
 
  



Vanuit de Klimop 

- Het buitenspelen gaat goed. Daar zijn we blij mee. 

- Bij de kleine pauze zijn er veel kinderen buiten. Zou dat anders kunnen? Mariken overlegt het met het team.  
 
Vanuit de Iep 

- Kan er een hok om het voetbalveld? Nee, we zijn de mogelijkheden aan het bekijken van een net. 
 
Vanuit de Vlier 

- We vinden het schoolplein fijn omdat het groot is. 

- We vinden dat we een fijne klas hebben, we zijn lief voor elkaar! 

- We willen graag een glijbaan op het schoolplein. Mariken: er zal geen glijbaan komen. Je kunt in speeltuintjes lekker 
glijden! 

- Er is een slechte verbinding met internet. Dat is de vorige keer al in de kinderraad besproken. Mariken: is inmiddels 
verbeterd en zal nog verder verbeteren. 

 
Het geld van de Jumbo en van de Coop 
We hebben bijna €1000 gekregen van de Jumbo. Er is heel veel buitenmateriaal besteld, op basis van de voorkeuren van de 
kinderraad. We hebben ruim €200 van de Coop gekregen n.a.v. de DoeKoe-actie. Ook daar is buitenspeelmateriaal van besteld. 
Alles wordt in het nieuwe jaar geleverd. 
 
De bovenbouw wil graag meedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat spullen niet kwijtraken. 
 
Fietsen in de fietsenstalling 
De kinderen zijn niet tevreden hoe de fietsen in de fietsenstalling gezet worden. Iedereen wil zijn fiets dichtbij de ingang hebben 
staan, daarom worden er te weinig fietsen achterin neergezet. Wat doen we daaraan? De bordjes hebben niet veel effect. 
Kinderen en ouders houden zich er niet aan. Nieuwe ideeën: 

- Rekken anders neerzetten 

- In alle groepen bespreken waarom de fietsen anders neergezet moeten worden; de kinderen van de kinderraad zullen 
zorgen voor dat gesprek; 

- Actie zoals ook voor de auto’s is geweest. Kaartjes / flyers uitdelen aan alle kinderen en ouders bij de ingang van de 
fietsenstelling. 

We verwachten dat de combinatie van deze ideeën het meest effect heeft. Daar gaan we voor zorgen! 
 
 
We zien elkaar weer op 19 januari 2017! 


