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1. WELKOM  

 Iedereen is aanwezig. Er zijn geen nieuwe agenda punten. 

 

2. Duurzaamheid 

 De vorige keer hebben jullie met juf Larissa gepraat over duurzaamheid. 

We gaan nu bekijken wat we al op school zouden kunnen doen om 

duurzamer te worden. 

 We gaan 2 posters maken, een poster mbt duurzaamheid in de klas en een 

poster mbt duurzaamheid van het toilet. Items die we oppakken zijn: 

branden van lampen, sorteren van plastic, meenemen van Dopper/ drinkfles 

en gebruik van (klad)papier. Voor het toiletgebruik hebben we aandacht 

voor watergebruik, doorspoelen van toilet, netjes achterlaten en handen 

wassen. Wellicht is het mogelijk om een middag rondom de school plastic 

en afval te verzamelen, zodat de omgeving ook weer schoon is. 

 

3 Doorgeefhartjes 

 Hoe is het gegaan met de doorgeefhartjes? Hoe vonden jullie het om te 

doen? En om te geven of te krijgen? 

 Doorgeefhartjes zijn en blijven heel bijzonder, we moeten ook een hartje 

durven geven aan een ander die niet alleen onze beste vriend of vriendin is. 

Er worden weer nieuwe hartjes gemaakt om door te geven. 

 

4.  Lunchpauze 

 Hoe bevalt de nieuwe opzet van de lunchpauze. Wat vinden jullie een 

verbetering en wat vinden jullie dat nog beter zou moeten? Er zijn vele 

activiteiten en nieuwe leuke spellen. Kwartiertje eetpauze is wat kort, alle 

juffen moeten 5 minuten eerder met de les stoppen (11.55). Het kanjerhok 



moeten we beter opruimen, juf Larissa en meneer Milan zullen de 

opbergplekken kritisch bekijken. 

 

5. Goede doel 

 We gaan praten over het goede doel. Waar moet het aan voldoen? En 

welke doelen komen dan in aanmerking? Goede doelen zijn het helpen van 

armere kinderen, de natuur of landen met hongersnood. We kunnen de 

doelen steunen door: 

- het verzamelen en weggeven van materialen en spullen (schoenendoos 

actie of meegeven van de spullen die een land bezoekt) 

- iets zelf maken en verkopen, opbrengst voor het goede doel 

- rondjes rennen en per rondje betaald worden (sponsorloop), opbrengst   

   voor het goede doel. 

We hebben gesproken over het goede doel ‘Wereldburgerstage van Janne 

Schaap’. We nodigen Janne uit om ons meer te vertellen over dit project. 

 

 

 


