
De kinderraad  

We zijn dit jaar weer gestart met de kinderraad. Kinderen uit alle units zijn hierbij 

aanwezig. We vergaderen over van alles binnen de school en hebben zelfs de afspraken 

gemaakt voor het nieuwe speelplein! Hieronder stellen de kinderen zich aan u voor, ze 

moesten aangeven waarom ze bij de kinderraad willen en wat ze willen bereiken met de 

kinderraad. 

Vigo uit het Reigersnest lijkt het wel grappig om bij de kinderraad te komen en wil heel 

graag plannen maken. 

D’Jaydon uit het Konijnenhol vindt het leuk en belangrijk om afspraken te maken en wil 

alles met de kinderraad! 

Bent uit het Hazenpad lijkt het ook wel leuk en wil graag goede plannen en regels 

verzinnen. 

Anouk uit de Kikkerleije is bij de kinderraad, want ze wil graag organiseren en is daar 

goed in en ze vindt het daarom fijn om erbij te zijn en alles mee te regelen. 

Suus uit de Wielewaalheide wil heel graag de school helpen en ideeën bedenken voor de 

school. 

Sarah uit de Egeltuin vindt het leuk en wil bereiken dat iedereen lief is voor elkaar. 

Isa uit de Valkenboom weet nog niet zo goed waarom ze bij de kinderraad wilde, maar 

wil bereiken dat er geen ruzie meer is.  

Yfke uit de Boomkikkerstruik lijkt het leuk om bij de kinderraad te komen en dat door de 

kinderraad de school mooi en leuk blijft. 

Merel uit de Libellenbeek wil zorgen dat het gewoon goed gaat met de school. 

Odin uit de Dassenburcht wil dat het leuk was en iedereen zich aan de regels gaat 

houden. 

Manou uit de Uilenbos lijkt het ook leuk en ze weet nog niet wat ze wil bereiken met de 

kinderraad. 

Liva uit de Vlinderstruik vindt het leuk en wil graag dat iedereen door de kinderraad 

vrienden is met elkaar. 

Milan uit het Koekoeksnest wil bij de kinderraad zodat je dingen voor de school kan 

bedenken en hoopt dat de kinderen zich dan aan de regels houden. 

 

We komen regelmatig samen nadat de kinderen een uitnodiging hebben ontvangen en op 

de uitnodiging staat dan een opdracht die ze in de klas moeten uitvoeren, zoals: bedenk 

met de klas afspraken voor het schoolplein. Van alle kinderen komen dan mooie ideeën 

en ook tips, heel leuk om te zien! Groetjes Anette Moonen namens de Kinderraad  


