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De kop is eraf
De nieuwe leden zijn enthousiast gestart aan de eerste vergadering. Ze vonden het een beetje
spannend en hadden er hoge verwachtingen van. Ze verwachten veel activiteiten te kunnen
verzinnen voor de school en fijn met elkaar te kunnen overleggen. Juf Janneke geeft aan dat het niet
alleen maar draait om ervoor te zorgen dat het leuk is bij vieringen en speciale activiteiten, maar
juist dat het elke dag gezellig is met elkaar en er een fijne school voor iedereen van te maken.

Anti-Pestweek
Het is deze week anti-pestweek en in de klassen is het er al over gegaan. De raadsleden zouden
graag willen dat kinderen elkaar meer helpen bij het tegengaan van pesten. Zo is het nooit fout om
de leerkracht op de hoogte te brengen van pestgedrag en is het stoer als je voor iemand opkomt.
Ook is het belangrijk dat je je er niet mee gaat bemoeien en het erger laat worden. Emy en Tess
geven aan dat zij het in de klas ook hebben gehad over een groepsapp en wat daarvan de effecten
kunnen zijn. Pestgedrag op een groepsapp is namelijk moeilijker op te lossen, er worden makkelijker
vervelende dingen gezegd dan normaal en je kunt niet zien wat iemand voelt. De raad gaat deze
week inventariseren in de klas wat we op school voor regels of afspraken kunnen maken waarmee
we pesten kunnen oplossen of zelfs voorkomen en waarmee we de school gezellig houden.

Afval scheiden
De OR had het idee geopperd om ons afval op school te scheiden. Thuis doe je dit ook, dus waarom
op school niet? De leerlingenraad vindt dit een super goed idee en er werden meteen goede
maatregelen op tafel gelegd om dit te kunnen doen. Er kwam helaas wel meteen een probleem om
de hoek kijken, want veel afvalbakken in de klas is niet wenselijk, het staat al zo vol in sommige
groepen. Een gezamenlijke afvalbak in de aula is lastig als je voor elk prulletje naar de gang moet.
Ondanks dat we er niet meteen aan uit kwamen, wil de raad hier de volgende keer graag mee
verder. Want afval scheiden vindt zij erg belangrijk. Ook het plein schoon houden hoort daarbij.

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek, die op woensdag 3 oktober start, is vriendschap. De
leerlingenraad wil graag iets betekenen bij de opening van deze feestweek. Zij zullen deze week
contact opnemen met juf Betty, om hun ideeën en bijdrage te bespreken. Tijdens de vergadering
borrelden de eerste ideeën al op, dus dat gaat helemaal goed komen .

Volgende vergadering
Op maandag 12 november is de volgende bijeenkomst van de leerlingenraad. Het onderwerp afval
scheiden komt dan langs, evenals de vieringen Sint en Kerst. Heb jij ideeën die je graag door de
leerlingenraad besproken wilt hebben, geef het door aan Emy, Tess, Cato, Milan of juf Janneke!

