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verslag leerlingenraad dinsdag 27 maart   
Aanwezig: Jered, Lotte, Zoë, Daimy,  Quinn, Lotte, Danagan, Guusje, juf 
Miranda en meneer Patrick 
Afwezig:  Morris (ziek) en juf Ilona (verhinderd) 
- De kinderen van unit 3 hebben gesproken over de nieuwe 

werkvormen bij rekenen. Zo zijn er doekaarten en opdrachtenkaarten. Bij de doekaarten 
leren de kinderen bijvoorbeeld met geld omgaan door met kassa te spelen. Ook zijn er 
spelletjes rondom rekenen 

- We hebben uitvoerig gesproken over hoe de chromebooks bevallen voor de kinderen. 
Dit bevalt erg goed! 

- We hebben het gehad over het voetbalschema bij de groepen 7 en 8. Blijkbaar gaan hier 
dingen niet helemaal eerlijk, dus gaan we uitzoeken.  

- Een vraag was of er vuilinisbakken op het schoolplein kunnen komen. Hier wordt 
inmiddels aan gewerkt.  

- De volgende leerlingenraad is op donderdag 24 mei en de laatste van dit schooljaar zal 
zijn op donderdag 28 juni. 

 
 

agenda Activiteitencommissie 9 april 2018, 20.00 uur  
1. Opening en welkom 
2. Notulen vorige vergadering   
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financieel 

 Stand van zaken ouderbijdrage 
 Automatische incasso 

5. Werkgroepen          
  Voortgang Sportdag   
  Voortgang musical groep 8  

6. Rondvraag 
 

 
 

thema Lente unit 1   
Afgelopen week hebben wij met unit 1 het thema 'ziek en gezond' afgerond, 
we hebben veel geleerd en zijn klaar voor een nieuw thema. We zullen dan ook 
vanaf vandaag weer vol enthousiasme starten met thema 'Lente'. 
Tijdens het thema lente zullen er weer nieuwe doelen centraal staan. We 
zullen gaan werken rondom jonge dieren en de verzorging hiervan. In de 
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huishoek zal de grote lente schoonmaak in het leven geroepen worden en in de letterhoek 
zal er geoefend gaan worden met de letter 'b' van bol.  
Tijdens het thema willen we ook weer graag een uitstapje maken naar de kinderboerderij. 
De verschillende groepen zullen hier op verschillende dagdelen naar toe gaan. Via 
ouderportaal zullen wij uw hulp vragen om hier mee naar toe te gaan. Gedurende het thema 

willen we ook koken eens centraal stellen. We willen met alle kinderen een keer 
pannenkoekjes bakken. We zijn hiervoor op zoek naar ouders die zin hebben ons hiermee te 
helpen en waar mogelijk een gourmetstel hebben dat wij mogen lenen.  
Het lijkt ons erg leuk u meer bij ons onderwijs te betrekken. We doen dan ook graag een 
beroep op uw kennis en kunde. Zijn er toevallig ouders, opa's/oma's, buren o.i.d. die jonge 
dieren hebben en/of iets over jonge dieren kunnen vertellen? Voor een gastles kunt u een 
afspraak maken met een van de leerkrachten.   
Om de jonge dieren in onze themahoek te verzorgen zijn we op zoek naar materialen die wij 
kunnen gebruiken in onze rekenwinkel 'de boerenbond'. Denk hierbij dan een beetje 
dierenvoeding (vast materiaal) van uw huisdier.  
Als laatste vraag, om onze kleuters zo realistisch mogelijk te laten spelen gebruiken wij graag 
echt materiaal. Dit hoeft echter niet altijd nieuw te zijn. Heeft iemand voor ons nog 
(oud/overbodig) schoonmaak materiaal, zoals bijvoorbeeld een plumeau, trekkertje etc. om 

mee te spelen in de huishoek, wanneer u dit terug wilt graag voorzien van naam.  
 
Alvast ontzettend bedankt, we gaan er weer een leuk thema van maken! 
 
 

korte berichten 
 Meneer Kees (unit 3 groen) wordt deze week vervangen door meneer Bas Rommens 

(dinsdag) en meneer Lou van Dongen (donderdag en vrijdag). 

 Juf Jenny (unit 2 groen) is ziek. Ze wordt vandaag vervangen door juf Marley en 
morgen door juf Michelle Timmermans. 

 Juf Anki (unit 3 blauw) is ziek. Ze wordt vandaag vervangen door juf Saskia de Wijs. 

 Unit 4 gaat vrijdag 6 april naar het Rijksmuseum in Amsterdam. 

 


