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0 14.00 Vaststellen agenda 
 

  Actie 

  Datum Wie Wat Klaar  

 
 
 
 
 

Lizzy & Floris 
 
 
6c 
 
 
6a en 6b 
 
 
 
 
Alle kinderen van 
de leerlingenraad 
 
 
7c 
 
 
 
 
6c 

Stukje schrijven voor de volgende 
nieuwsbrief 
 
Gaat zich nog voorstellen in de 
gekoppelde groep. 
 
Gaan vragen aan meester Evert 
waarmee de leerlingenraad hem zou 
kunnen helpen. En geven aan dat de 
leerlingenraad van groep 6 dit uitvoert. 
 
Vragen waar het basketbalnet moet 
komen. Een paal aanschaffen of aan 
het hek op het achterplein? 
 
Vragen aan juf Yvonne of zij de 
gemeente kan vragen de tegels op het 
pannaveld opnieuw te leggen i.v.m. 
grote plassen. 
 
Vragen aan juf Marjo of de 500 euro 
vorig jaar besteed is en zo niet of het 
dan dit jaar gebruikt kan worden voor 
eventueel een paal voor het 
basketbalnet? 

 
 

 
 

    

1 14.00 Actiepunt: 

• Fleur en Mees hebben een stukje voor de nieuwsbrief 
geschreven. Juf Marjo zal Lizzy & Floris (7b) voor de volgende 
nieuwsbrief uitnodigen. V 

• Zijn er nog vragen over het reglement dat je moest doorlezen? 
Nee 

• Hebben de groep 8 kinderen allemaal toestemming van thuis en 
van de leerkracht om naar Dep. 1 of Dep. 2 te gaan? Ja 

• Hoe ging het voorstellen in de gekoppelde groepen? Zijn er nog 
ideeën of vragen uitgekomen? Er zijn vooral veel ideeën 
uitgekomen om klimtoestellen aan te schaffen. Of trampoline, 
wip wap, kunstgras, brandweerpaal, meer schommels, 
kunstgras op het pannaveld. 

 
 
 
  

Iedereen 

about:blank
about:blank


2 14.10 Actiepunt: 
Waarmee kunnen we de conciërge allemaal helpen? Groep 6 zal deze 
taken uitvoeren: 

• Onderhouden kas? Groep 6a en b gaan dit aan meester Evert 
vragen. Eventueel helpen met water geven? 

• Ballen uit de goot halen? Misschien kunnen er stokken 
aangeschaft worden waarmee de leerlingen dit ook zelf kunnen 
doen. Eventueel de leerlingenraad na schooltijd. 

• . 

• . 

• . 

• Evt. aan meester Evert zelf vragen? Dit gaan groep 6a en b 
doen. 

Iedereen heeft 
hierover nagedacht. 

3 14.20 Waar kunnen we de 500 euro van de oudervereniging aan uitgeven? 
Wanneer we de 500 euro van vorig jaar nog hebben en dit erbij mogen 
leggen, willen ze misschien een paal voor het basketbalnet. Dit net kan 
ook aan het heb op het achterplein. De leerlingen gaan eerst uitzoeken 
wat de groepen willen. (Een paal kost 700 tot 900 euro). 
Anders kan de 500 euro uitgegeven worden aan goed kwasten en 
knutselspullen. 
 
 

 

4 14.30 Punt van Nova: wat kunnen we aan de school verbeteren? 
Zonnepanelen op de school. 
Roosters maken voor het kingvak. 
Tegels recht op het pannaveld i.v.m. grote plassen. 

 
 

 

5 14.40 Inventariseren punten volgende agenda: 

• Noah: hoe kunnen we de school duurzamer maken? 

• Wat is eruit de stemming gekomen waar het basketbalnet moet 
hangen? 

• Zonnepanelen 

• . 

 

6  Nieuwe vergaderdatum: vrijdag 21 januari 14.00 uur  

7 14.40 Sluiting  

     

    

     
 

    

 


