
Notulen vergadering leerlingenraad 15 januari 2019.  

 

Aanwezig: Joëlle, Sieb, Róbinn, Sem, Jurre, Wies, Levi, Saar, juf Marjolein, juf Gerrie  

Welkom  

 

Bedankt voor de hulp op 8 januari.  

Iedereen vond het op deze manier hartstikke leuk.  

Vanuit de kinderen komt het idee om een volgende keer met de hele school op het plein te proosten, 

waarbij meester René dan een welkomstwoordje doet.  

 

Disco  

De disco wordt gehouden op donderdag 14 februari, bij De Kroon.   

17.15 - 18.00 uur: groepen 1 t/m 4  

18.30 - 19.30 uur: groepen 5 t/m 8.   

De kinderen van de leerlingenraad staan bij de deur als welkomstcomité en doen een welkomstwoord 

op het podium.  

Groepen 1 t/m 4 mogen verkleed komen.  

Er komen  prijsjes voor de mooist verklede kinderen en voor de beste dansers/danseressen.   

De kinderen van de leerlingenraad vormen de jury.  

Als de kinderen naar huis gaan, mogen jullie bij de deur staan om hen iets te geven.  

Jullie worden verwacht om 16.30 uur, want dan mogen jullie met de juffen en meesters een 

patatje eten.  

 

Valentijnsdag  

Ideeën:   

* Net als voorgaande jaren een kaartje sturen naar iemand die je lief vindt. De school regelt 

enveloppen.  Of je de envelop met een lippenstiftkusje als postzegel kan versturen is nog niet 

zeker.(Ligt aan Post NL of zij dit jaar weer zo'n actie houden)  

 * M.b.v. beurtstokjes trekt iedere leerling een naam van een klasgenoot en schrijft voor   hem/haar 

iets aardigs of liefs op een blaadje. Deze blaadjes worden op een groot rood/ roze hart geplakt en in 

de klas/ school opgehangen.  

 

Schoolkrant op website.   

Hierover is al een mail naar alle leerkrachten gegaan. Vanaf februari/ maart komt dit op de website.  

 

Nieuwe punten vanuit de groepen  

* record halen, bijv. Zwaluw Book of Records.  

* record verbeteren, bijv. 1 x per week/maand rennen over schoolplein.  

* sportdag.  

* de ideeënbox terug.  

* graffiti spuiten bij sluiting school   

* bedrijven bezoeken   

* langer gym   

* afscheidsfeest van je eigen groep aan het eind van het schooljaar.  

 

 

Actiepuntenlijst:  

Joëlle, Róbinn, Saar, Wies: affiches maken voor de disco en het stickje vóór 1 februari inleveren bij juf 

Marjolein of juf Gerrie  

Juf Marjolein en juf Gerrie:   

* overleggen met De Kroon over: drinken, lekkers, aankleding zaal, eventueel een dj.  

* inkopen drinken, lekkers en prijsjes.  

(denk aan hartjeschips, hartjessnoepjes, hartjesballonnen)  

* collega's vertellen over de ideeën voor Valentijnsdag  

" Verzoeknummers": iedere groep geeft 2 verzoeknummers door aan juf Gerrie of juf Marjolein. (voor 

12 februari) 


