Leerlingenraad OBS de Roos
Agenda:
11 november: Sint Maarten
16 november tot 5 december:
Sinterklaasperiode
4 december: Sint op de Roos
7 december: bijeenkomst
leerlingraad
7 december tot 18 december:
Kerstperiode
17 december: avond
Kerstviering op school
25 januari: bijeenkomst
leerlingraad

Wat doet de leerlingenraad voor jou?
In de nieuwsbrief van de
leerlingenraad willen we jullie
vertellen wat we allemaal
doen op school.
In deze nieuwsbrief vooral
een terugkoppeling van onze
vergaderingen met juf Thessa
& juf Jannie die ons
begeleiden en onze
vergaderingen met de
directeur van de school.
Speelveldje: vorige keer
hebben we een melding
gedaan bij de gemeente dat
het doel los zat op het
pleintje. Hier is nog niets mee
gebeurd. De gemeente heeft
aan meester Mark een e-mail
gestuurd. Daarin staat dat het
loszitten van het doel niet
onveilig is. Ze willen het doel
niet repareren omdat
kinderen het dan toch weer

stuk maken. De leerlingenraad
vertelt hoe het stuk is gegaan
en dat alle kinderen het doel
weer veilig willen hebben.
Volgens de leerlingenraad zijn
er ongelukjes gebeurd. Ook
kinderen die na schooltijd van
het pleintje gebruik maken
willen dat het doel wordt
gerepareerd.
Meester Mark zal nog een
keer met de gemeente bellen
of mailen om het doel te laten
repareren.
Kooklokaal: Vorige keer is
besproken dat de leerlingen
willen koken in het
kooklokaal. Er is nu een
voorstel gedaan aan de
leerkrachten van de
bovenbouw. De leerlingen
stellen voor om tijdens de
bevo/ techniekles met
regelmaat een kookles te
plannen.

‘Het doeltje moet
gemaakt worden!’

‘Wij gaan organiseren
dat we met elkaar
gaan schaatsen’

van de leerlingenraad is om met de
werkgroep die het kamp voorbereidt
samen te gaan zitten. Zij hebben als
voorstel:
- Laat een ouder van school meegaan
op kamp. Dat moet een ouder zijn van
een kind die op dit moment niet in
groep 7 of 8 zit.
- Laten we afspreken dat er op kamp
geen alcohol wordt gedronken door
de begeleiders. Dat geeft ouders
vertrouwen.
- We willen wel graag dat het kamp
doorgaat voor groep 8 én groep 7.
De leerlingen van de leerlingenraad
zijn daarover goed in overleg met de
leerkrachten van de bovenbouw en
meester Mark vindt het een goed plan
en steunt de leerlingen.
Themaweek: De leerlingen hebben
nagedacht over een thema voor een
themaweek. Ze willen die week dan
graag afsluiten met een themafeestje.
Thema’s die genoemd zijn zijn onder
andere de Olympische spelen 2016,
het opa en oma thema,
kunstenaarsthema (voorbeeld Van
Gogh/ Rembrandt). De leerlingenraad
gaat deze thema’s terugkoppelen aan
juf Thessa voor de werkgroep
themaweek.
Schoolkamp: De leerlingen van groep
6 t/m 8 hebben nagedacht over het
schoolkamp. Ze geven aan dat
iedereen wel mee wil op schoolkamp,
maar dat ouders het niet altijd willen.
Ouders geven als reden: je mag wat je
broer of zus ook mocht: 1x mee in
groep 8 (of helemaal niet). Een andere
reden: mijn ouders weten niet goed
wat er gebeurt op kamp en zijn daar
een beetje bang voor. Een voorstel

Ouderbijdrage: De leerlingen hebben
een vraag over de ouderbijdrage in
groep 7 en 8. Ze willen wel de
ouderbijdrage betalen voor
activiteiten als ze niet mee mogen op
kamp. Kunnen ze dan €25,-- betalen?
Meester Mark geeft aan dat dit geen
probleem is. Mochten we beslissen
dat groep 7 niet op kamp gaat maar
wel op schoolreis dan wordt het een
bijdrage van €50,--.
E-mail leerlingenraad: De leerlingen
willen een eigen e-mailaccount voor
de leerlingenraad. Meester Mark
geeft aan dat te regelen. Er is nu een
adres aangevraagd voor:
leerlingenraad@obs-deroos.nl. Dit
adres is in de maak.

De leerlingen willen graag geld
inzamelen voor een goed doel.
Dat is ook een verkiezingsthema
geweest van een van de
leerlingen. Zelf zitten ze te
denken aan een dag zoals het
afgelopen zomerfeest op de
school. Meester Mark geeft aan
dat we niet zomaar een aantal
goede doelendagen op kunnen
zetten in het schooljaar. Wel
zouden we een soort bedrijfje
kunnen oprichten in de school
van leerlingen die activiteiten
organiseren voor een goed doel.
De leerlingen vinden dat een
goed idee. Zo zouden ze
dolgraag een themabedrijfje
opzetten. Een idee is dat ze
bijvoorbeeld een
Sinterklaasbedrijf willen starten
om daar betaalde activiteiten
mee uit te voeren. Ze kunnen
pepernoten verkopen, pieten
schminken, gedichtjes verkopen
enzovoorts. Richting Kerst
zouden ze weer andere dingen
kunnen doen. De opbrengsten
van het themabedrijf zijn dan
voor een goed doel.

Schaatsen: Meester Jeroen is
benaderd om te helpen organiseren
dat we gaan schaatsen met de
kinderen van de Roos. We zijn er mee
bezig!

Bijschrift bij foto of afbeelding
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