
Kinderparlement d.d. 26 januari 2017  

De kinderen hebben het volgende besproken / afgesproken: 

Kunstgalerij: 

Het Kinderparlement heeft de plek bepaald voor de Kunstgalerij. Deze komt in de doorloop naar de 

gymzaal toe. Inmiddels is de kast weggehaald, nu moet er nog rails opgehangen worden. EPS is 

gevraagd om die op te hangen. Er komen lijsten aan te hangen met steeds een afwisselende 

expositie. Per toerbeurt is een klas aan de beurt om de lijsten op de fleuren. In de wissellijsten 

kunnen alleen werken op platte vlak. Wanneer kinderen 3 D werk maken, dan komen die in de 

kasten in de hal aan de beneden buitenspeelplaats. 

Schoolkrant: 

Er wordt een schoolkrant uitgegeven. De datum dat hij uitkomt is nog niet bepaald. De kinderraad 

gaat eerst de groepen langs om te vragen naar mogelijke onderwerpen voor in de krant. Enkele 

leerlingen uit groep 8 die al eerder een schoolkrant hebben gemaakt, begeleiden het proces. 

De kinderraad is de redactie (ondersteund door leerlingen uit groep 8) 

 Zylan en Nisa schrijven de stukjes 

 Willow en Bennie zetten de krant in het online format 

 Kasper en Anouk maken de foto’s 

 Belle en Kyra maken de inhoudsopgave en de indeling / lay out 

Sponsorkliks: 

Inmiddels is er voor 211 euro aan commissie voor de Jan Ligthart.  

Het Kinderparlement blijft aandacht vragen aan de ouders voor Sponsorkliks.  

Ze vragen de ouders om naar de site te gaan: www.janligthartvld.nl en sponsorkliks aan te klikken. 

Daarin staan meer dan 200 webwinkels waar ouders kunnen bestellen, van Wehkamp, BOL.com, 

Zalando tot thuisbezorgd.nl. Het kost ouders geen extra moeite en het levert de Jan Ligthart extra 

geld op voor ICT. 

Buitenspeelplaats: 

Het is gelukt om op ons dakterras een speelveld te krijgen van de Johan Cruijff Foundation. 

Er komen coatings op de muren en een speelveld op de grond. De kinderen hebben eerder de spellen 

hiervoor kunnen kiezen. 

Ook is de financiering rond van het speelterrein beneden, dat samen met Jenaplan gebruikt wordt. 

Fonds Vlaardingen Schiedam neemt een groot deel van de financiering van het beneden plein op 

zich. 

Het kinderparlement zal de groepen 3 en 4 langs gaan met de vraag wat kinderen graag op het 

buitenplein willen hebben. Daarbij is er op voorhand gekozen om geen zandbak te plaatsen, gezien 

het veelvuldig bezoek dat we krijgen van jeugd. Tevens kunnen we niet garanderen dat het zand niet 

vervuild wordt door uitwerpselen van dieren. 

 

http://www.janligthartvld.nl/

