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Donderdag 19 september 2019 
1. Leesbingo's  
Eind vorig schooljaar deelde het leerlingenparlement leesbingo's uit voor in de vakantie. Bij het begin 
van dit schooljaar hebben maar liefst 43 kinderen hun volle leesbingo in de doos aan het bureel van 
de directie gestopt! 
 
2. Blauwe zak 
Binnenkort sorteren we op school ook PMD in een blauwe zak/container. Hier mag alle plastic in, dus 
ook papiertjes van koeken. We moeten wel nog even wachten op de blauwe containers. Wanneer 
het zo ver is, zal het leerlingenparlement de kinderen helpen om juist te sorteren. 
 
3. Verloren voorwerpen 
Het schooljaar is nog maar drie weken bezig, maar onze bak met verloren voorwerpen is al goed 
gevuld. Onze parlementsleden gingen op zoek naar een oplossing om zoveel mogelijk spullen weer 
bij het juiste kind te krijgen: 
- Eén keer per maand zullen we de verloren voorwerpen op een tafel leggen, zodat alle kinderen 
kunnen komen kijken. 
- Met een flyer en een affiche zullen we iedereen verwittigen op welke dagen dit wordt 
georganiseerd. 
- Er komt een beurtrol, zodat iedereen van het leerlingenparlement eens kan helpen bij dit project. 
-Eén van onze vertegenwoordigers gaf nog een goede tip: Schrijf je naam op je spullen. 
 
4. Ideeënbox 
We gingen ook op zoek naar hoe we op een handige manier de ideeën van klasgenoten kunnen 
verzamelen. Al snel kwam het idee om met een ideeënbox per klas te werken waarin de leerlingen 
een briefje met hun idee of vraag kunnen posten. Op het volgende leerlingenparlement zullen we 
deze box uitwerken. Ondertussen kan je al je ideeën aan onze vertegenwoordigers doorgeven. 

 
 


