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Hier zijn wij: De Kinderraad van dit schooljaar! 
 

De eerste bijeenkomst van de kinderraad zit erop!  En hier zijn wij!  

We hebben allemaal een mapje gekregen, zodat we alle papieren van de kinderraad kunnen bewaren.  

Daarna gingen we aan de slag met een paar belangrijke vragen. 

• Vraag 1; Waarom is er een kinderraad? 

Er is een kinderraad omdat er in plaats van 

alleen maar volwassenen ook kinderen helpen 

om de school nog beter te maken. 

• Vraag 2; Hoe werken we samen in de 

kinderraad? 

We overleggen, luisteren naar elkaar en kiezen 

doelen. Ook informeren we de klassen, ouders 

en juffen en meesters. 

• Vraag 3: Wat gaan we doen in de kinderraad? 

Met de kinderraad gaan we dingen bespreken, 

afspraken maken, dingen bedenken en regelen. 

We hebben ook afspraken gemaakt over hoe we gaan 

samenwerken: 

1. We nemen altijd ons mapje en pen mee. 

2. We vragen nieuws uit de klas. 

3. Iemand maakt een verslag. 

4. Je vertelt in de klas over de kinderraad 

We maken er samen een leuk jaar van! 

 

Kalender 

 

Week van 17 oktober t/m 21 oktober 2022  Week van 31 oktober t/m 4 november 2022 

Maandag 31 okt.   Maandag 7 nov.  

Dinsdag 1 nov.     Dinsdag 8 nov.  

Woensdag 2 nov.   Woensdag 9 nov. STUDIEDAG 
Alle kinderen zijn vrij 

Donderdag 3 nov.   Donderdag 10 nov.  

Vrijdag 4 nov.     Vrijdag 11 nov.  

 HERFSTVAKANTIE 24 oktober t/m 28 oktober 2022 
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Nieuws uit de klassen: Bezoek aan het Maas Waal College 

 

Bezoek aan Maaswaal Oosterweg.  

Donderdag 20 oktober zijn de  groepen 8A en 8B naar Maaswaal Oosterweg. We hebben drie vakken 
gehad.  

Biologie  

We begonnen met biologie. We moesten een hondenvlo onder een microscoop houden en er toen een 
tekening van maken.  

Lifestyle  

 We kregen daarna wat lekkers te drinken en een koekje. Daarna gingen een les doen over lifestyle. We 
hadden het over de schijf wan vijf en we moesten na de uitleg spiesjes maken van: tomaat, druiven, 
komkommer, kaas en worst. En we kregen ook een vragenlijst die je moest invullen. Als je daar mee klaar 
was mocht je je spiesje opeten.   

D&P  ( dienst verlening & product )  
Bij de d & p mochten we onze eigen droomkamer ontwerpen. Bijvoorbeeld: een zwembad in je kamer of een 
speeltuin. Je mocht een brief meenemen met de site voor thuis.  

  

Geschreven door Fiene & Loek uit 7/8B  

 

Fijne herfstvakantie! 

  

We wensen 

iedereen een   

fijne en gezellige 

herfstvakantie 

toe! 


