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29 juni 2020
Diede, Jesse, Anne, Sanne en Iris
Kamer juffen/meester
11.30-12.00 uur

Vandaag hebben we de vierde bijeenkomst van de Kinderraad gehouden.
De laatste van dit schooljaar.
Hieronder staat wat we besproken hebben.
1. Corona
Alle leden van de Kinderraad zijn tevreden over deze periode.
M.n. het continurooster vonden ze heel fijn.
Er zijn verder geen bijzonderheden.
2. Tevredenheid en Veiligheid
Dit onderwerp bespreken we 2x per jaar.
Tevredenheid:
- Alle kinderen zijn heel blij met Pannaveld
- En met de skippyballen
- Continurooster wordt als erg positief ervaren en willen ze graag houden
(je blijft in dezelfde ‘flow’ en in de pauzes kun je met de hele klas spelen)
- Parcours op nieuwe speelplaats nog afmaken in nieuwe schooljaar
Veiligheid:
- Sanne vraagt aan meneer Vincent of hij een nieuw rood-wit lint om de klimboom
spant
- De vreemde jongens komen nu niet meer op het Pannaveldje; hiervoor mag je de
wijkagent bellen
- De losse schroeven op de brug zijn onveilig; gelukkig wordt het speeltoestel ieder
jaar gekeurd (net gebeurd)
- De aanwezige coolpacks worden geteld; we vinden 4 voldoende
- Het doorschuiven moet nog afgesproken worden
3. Schoolbezoek
Meneer Michel en meneer Harrie zijn i.v.m. Corona dit jaar niet op visite geweest.
Meneer Michel is inmiddels met pensioen en hiervoor in de plaats is mevrouw Monique
gekomen.
Volgend schooljaar komen ze weer graag naar Gassel.
4. Afscheid Iris
Dit hebben we besproken waar Iris niet meer bij mocht zijn.
Anne en Sanne regelen dit.
5. Verkiezingen
Aan het begin van het schooljaar houden we verkiezingen.
We hebben iemand nodig uit groep 4 en 6.

Dit verslag komt op het bord in de gang te hangen, wordt naar de KR en de leerkrachten
gestuurd en op de website geplaatst.
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