
Kinderraad Donatushof 
De derde bijeenkomst 
Donderdag 24 november 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).  
 
De acties van de vorige vergadering 

- Tara moet nog zorgen voor een voetbalrooster voor 
Flierenhofstraat. Vienna en Eva zorgen voor een 
voetbalrooster op Dr. Hoijngstraat. 

- De ring in het klimrek van Dr. Hoijngstraat moet nog 
opgehangen worden. Actie: Kees 

- Groep 6 is terug geweest naar de middenbouw op 7 
november. 

- De naar buiten rennende bovenbouwkinderen zijn 
besproken in het team en in de bovenbouwgroepen. 

- Tijdens het kerstproject komen er Flierenhofstraat-
groepen naar Dr. Hoijngstraat. 

- Er komt een bovenbouw-speelbak en een middenbouw-speelbak. 

- Het printen door kinderen is weer in orde.  
 
De tips en tops vanuit de stamgroepen 
Vanuit de Plataan 

- We hebben veel plezier in de Plataan! 

- Kunnen we het cabaret met de hele bovenbouw doen, dus ook met groep 6 en 7? Of kan cabaret ook met groep 2 en 
groep 5? Mariken geeft aan dat het cabaret voor groep 8 is als afsluiting van je basisschooltijd. Groep 2 en groep 5 
hebben hun eigen afsluitingsmomenten. 

- Kunnen we de school versieren voor het afscheid van Saskia? We spreken af dat Mariken alle kinderen die dat willen, 
uitnodigt op dinsdag 29 november om 18.30 uur. 

 
Vanuit de Linde 

- We vinden de vlag op het schoolplein mooi! 

- Kunnen we een hinkelpot schilderen op het plein? Goed idee! Mariken neemt dat idee mee naar de werkgroep die zich 
bezighoudt met het plein. 

- We zouden wel een weggetje op het plein willen waar je met de fietsen overheen kunt fietsen… 
 
Vanuit de Sering 

- We hebben leuke projecten! Nu zijn dat ‘Het skelet’ en ‘Sinterklaas’. 

- Kunnen we het schoolplein schoonhouden voor Pietje Pleister? Anders valt hij straks weer…! 
 
Vanuit de Jasmijn 

- We vinden dat de kinderraad goed bezig is! 

- Het buitenspelen gaat beter, er is minder ruzie; het voetbalrooster helpt. 

- Zou er een net bij het voetbalveldje kunnen komen? Dan gaat de bal minder vaak uit. Mariken bespreekt het met Kees. 
 
Vanuit de Kastanje 

- Het is lekker warm in de klas; dat is fijn. 

- We gaan rustiger naar buiten. 

- De toiletten zijn nog steeds wel vies. De kinderraad adviseert raad te vragen bij de Sering. 
 
Vanuit de Berk 

- We vinden het gymmen in de Bongerd fijn. 

- Mogen we de deur in de poppenhoek verven? De kinderraad zegt ja! 

- We hebben leuke thema’s; de klas is leuk ingericht en we zijn blij met het nieuwe digibord. 
 
Vanuit de Esdoorn 

- Er worden goede dingen besproken in de kinderraad. 



- Het nieuwe digibord is fijner: het beeld is breder en veel duidelijker. 

- De internetverbinding is onstabiel. Mariken geeft aan dat dat inderdaad zo is. Er wordt aan gewerkt. 
 
Vanuit de Goudenregen 

- We vinden het samenwerken met de Flierenhofstraat fijn. De kinderraad doen we samen en ook het gymmen. 

- Kunnen we met de school het afval gaan scheiden? We willen graag groen-afval en plastic scheiden van de rest. De 
kinderraad vindt het een goed idee. Mariken legt het voor aan de twee locaties. 

 
Vanuit de Populier 

- Kunnen er wc-borstels in de wc komen? Dan houden we het schoner. De kinderraad vindt het goed bedacht maar toch 
niet zo’n goed idee. 

- We vinden de tosti-week fijn! 

- Wij hebben sinds kort een buitenspeelgoed-dag. Dan mag iedereen fijn buitenspeelgoed van thuis meenemen. Misschien 
is dat ook iets voor de Flierenhofstraat? Een keer uitproberen? Mariken bespreekt het met het team. 

 
Vanuit de Hazelaar 

- Er is weinig ruzie! We hebben veel vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. 

- We vinden het erg leuk dat we nu zelf champignons kweken; en de herfstexcursie vonden we ook leuk. 
 
Vanuit de Rozenbottel 

- We zouden wel een meisjeswc willen voor de 3 middenbouwgroepen en een jongenswc voor de 3 middenbouwgroepen. 
Mariken: bespreek het met je juf! 

 
Vanuit de Klimop 

- We worden goed geholpen als we vallen bijvoorbeeld op het plein. Dat vinden we fijn! 

- We zouden graag een zwembad willen, een schommel en een glijbaan…  
 
Het geld van de Jumbo 
We hebben bijna €1000 gekregen van de Jumbo. Wie besluit waar dat geld aan wordt besteed? Het team of de kinderen? De 
kinderraad vindt unaniem: de kinderen. Daar is Mariken het mee eens. We spreken af dat de kinderraad besluit. De kinderraad wil 
het aan buitenspeelmateriaal besteden. 
 
Nu we het over het buitenspelen hebben, wordt duidelijk dat het buitenspelen op vrijdagmiddag minder goed gaat dan de rest 
van de week. Misschien is iedereen dan moe en is dan sneller geïrriteerd? 
 
Mariken zal aan de kinderraad de website-gegevens van de Jumbo geven, dan kan iedereen zelf kijken naar de mogelijkheden en 
een keuze maken. De kinderen van de kinderraad laten aan Mariken weten wat ze willen kiezen uiterlijk op vrijdag 2 december. 
We zijn benieuwd! 
 
We zien elkaar weer op 22 december! 


