Nieuwe leerlingenraad!
Een tijdje geleden moesten de kinderen van 3L, 4L, 5L en 6L
opnieuw naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe
leerlingenraad. Vooraf mocht, wie dat wilde, zich kandidaat
stellen en campagne voeren met een zelf gemaakte, originele
affiche. Sommige exemplaren waren echte kunstwerkjes!
Na het stemmen, volgde uiteraard de telling en het bekend maken van de
verkiezingsuitslag.
Volgende leerlingen werden verkozen en zullen dit schooljaar hun klasgenoten
vertegenwoordigen: Estée en Florine uit 3L, Eva en Jorien uit 4L, Charlotte en Leander
uit 5L en Ines en Iara uit 6L.
Ook de eerste vergaderingen gingen al door. Daar mocht meteen opnieuw
gestemd worden om te beslissen wie voorzitter en secretaris zou worden. Als
voorzitter werd Ines verkozen. De functie van secretaris zal worden ingevuld door
Iara.
Tijdens de eerste twee vergaderingen maakten we een plan om met onze school
nog meer zorg te dragen voor de natuur. We zullen dit schooljaar deel
nemen aan de 'Good Planet Challenges'. De eerstvolgende uitdaging
wordt 'Zero Afval'! De leerlingenraad kwam tot de conclusie dat
iedereen graag nieuwe spullen heeft en dat er daardoor ook telkens
nieuwe dingen worden gemaakt, gekocht en opnieuw afval worden. Daarom
bedachten ze een plan om duidelijk te maken dat ook met oude dingen veel plezier
gemaakt kan worden. Zo zullen zij komende donderdag een modeshow organiseren
voor outfits enkel bestaande uit oude kledingstukken van mama, papa, broer, zus, ...
Ze zullen prijzen uitreiken voor 'de coolste', 'de origineelste', 'de grappigste' en 'de
mooiste'.
Voor de week die daarop volgt, werkten zij een schema uit om per klas in de buurt
rond de school afval te gaan opruimen.
Daarnaast zal de leerlingenraad dit schooljaar zich ook inzetten om
iedereen zich nog meer BLOOS (= Blij Op Onze School) te laten
voelen. Daarvoor werkten ze de afgelopen dagen al samen met
de directie en bedachten ze een plan om positief speelplaatsgedrag
nog meer in de kijker te zetten en negatief speelplaatsgedrag te
bestraffen. Want ook een fijne sfeer op de speelplaats draagt bij tot nog
meer blozende kindjes en leerkrachten ;) Zo willen we ook samen met
de kinderen bouwen aan een zorgzame school met respect voor
afspraken, regels en in de eerst plaats voor elkaar.

