Vieren!

Er gebeuren een hoop fijne, leuke en mooie dingen op onze school.
Deze delen we graag met elkaar.
•
•
•
•

Beplanting tegen de hekken is aangebracht.
Grote kinderen helpen de jongere kinderen goed als er iets misgaat.
Beplanting in de bakken.
Het is fijn om te zien dat kinderen elkaar helpen om iets te leren.

Ontwikkelingen

Er zijn een hoop ontwikkelingen waar we mee bezig zijn of willen gaan. Deze
houden we bij op een onderzoekformulier.
Welke onderzoeksvragen zijn er?
We zijn gevraagd om te bedenken wat er voor NL DOET gedaan zou
kunnen worden voor de buitenomgeving.
Antwoorden vanuit het Buitenteam
• Ze willen kunstgras in het Pannaveldje. Dit kan wel gerealiseerd
worden, maar de vraag is of dit het voetbalspel verbetert. Het zou
zonde zijn als dit er komt en het blijkt niet fijn te zijn tijdens het
voetballen. De kinderen moeten dit verder onderzoeken.
à We kiezen op dit moment om het te laten. De kosten zijn hoog en
we weten niet zeker of het niet stuk gaat.
• Er is een losse glijbaan over. Dit is niet iets waar we deze NLdoet iets
mee gaan/kunnen doen. Advies is deze aan de kant van het
natuurplein te houden. Vraag aan het KinderTeam om te bedenken
waar/hoe.
à Kan deze glijbaan ergens een plek op de bouwplaats krijgen?
Bijvoorbeeld vastgemaakt aan het klimrek?
• De kinderen zouden graag mooie kleuren in de buitenomgeving
terugzien. Op dit moment is hier nog geen concreet plan voor.

•

•

•

•
•

Moestuin. Hoe kunnen we deze het beste inrichten? Per stamgroep,
TuinTeam of individuele kinderen? Commitment van een
groeiseizoen. Met jongere kinderen meer afgebakende activiteit in
de tuin.
Fruitbomen willen ze ook graag. Wel moet er rekening mee
gehouden worden dat dit insecten aantrekt. Misschien op een stukje
bij elkaar zetten. Soort pluktuin. Bessen planten? Hazelaar? Nog
verder uitdenken.
à de insecten zijn niet fijn als die er veel komen. We gaan op zoek
naar bomen-planten die minder insecten aantrekken.
Nieuw gras op de heuvels zouden ze een goed idee vinden. Dit heeft
weinig zin, omdat op de plekken waar veel gelopen wordt het gras
weer verdwijnt. Graszoden zijn ook duur. Het advies is om dit niet te
doen.
à Oké.
Nieuw idee: Een eigen composthoop maken om te gebruiken voor
de moestuin.
Parasol voor boven de picknicktafels.

Actie:
-Hebben we de 1000 euro al gebruikt voor een nieuw speeltoestel?
Navraag door Daniël.
Xenia deelt de uitslag van de vragenlijst die gaat over hoe veilig kinderen
zich op onze school voelen.
De cijfers zijn heel hoog. Allemaal 7-8-9-10. Er waren geen lage cijfers.
Het valt op de kinderen uit stap 22 het meest positief eruit komen. Daar
wordt 0% onveilig aangegeven.
De vraag is wat is pesten? Soms is het lastig om te weten wat ze bedoelen.
Dan twijfel je tussen twee dingen als je de vragenlijst invult.
We zijn tevreden over de tevredenheid van de kinderen.
De uitslag klopt met wat we in de groep zien. We zien in de groep niet dat
er gepest wordt.
Wel worden soms woorden gebruikt die niet ‘netjes’ zijn.
Hier kunnen we een gedragsverwachting van maken.
Bestuursbezoek
Wat vinden jullie belangrijk dat de bestuurder weet over onze school?
Hoe pakken we dat aan?
Actie: Daniël maakt hiervoor een vlog.
Hoe kunnen we een gezonde pauzehap stimuleren?

Fruitmand op school. Verschillende soorten fruit. Bij het KinderKookcafé.
Eigen fruit gaan telen!
Acties:
- Informeren bij Geert of Bianca over fruitbomen.
- Avri, van Dongen, Loonen vragen.
- Xenia maakt gezonde, betaalbare recepten.
Er zijn kinderen die op het Natuurplein willen spelen, maar er is niet altijd een
volwassene bij. Hoe kunnen we dit oplossen?
Acties:
- Nanga: Navragen bij juffen welke afspraken ze wel/niet belangrijk
vinden en waarom.
Hoe pakken ze het aan bij een ander KinderTeam?
Yes! 5 April gaan we op bezoek bij de Achthoek.
Moove wil naschoolse activiteiten komen aanbieden. Maar willen weten
welke kinderen het leukst zouden vinden om aan mee te doen.
Actie:
Nanga, Xenia en Layla maken onderzoek en voeren deze uit om achter de
voorkeur van kinderen te komen.
Nanga heeft uitgezocht over subsidie vanuit de gemeente van JONG
Er is een team in de gemeente die Jong heet. Zij doen allemaal dingen
voor jongeren. Bijvoorbeeld de stembussen, omdat ze geloven dat
jongeren de toekomst zijn.
Actie: Verder lezen over subsidies.

