Verhuiscommissie
Een belangrijke pijler van De Vreedzame School is leerlingparticipatie, waarbij we ons richten op vergroting van de
actieve betrokkenheid van leerlingen in de klas en in de school. Hiermee willen we kinderen leren verantwoordelijkheid te
nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. We reiken verschillende mogelijkheden aan om leerlingen bij allerlei
activiteiten en onderwerpen te betrekken en meer taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school te geven. Dit
begint al bij het begin van het schooljaar waar kinderen met elkaar op zoek gaan naar wat er binnen de groep moet
gebeuren om alles goed te laten verlopen. Vervolgens worden de taken die bedacht zijn onder de kinderen of groepjes
kinderen verdeeld.
Commissies in de school
Ook het instellen van een klasoverstijgende commissie met vertegenwoordigers uit de groepen is mogelijk. Hiermee kan
tegelijkertijd, naast het werken aan leerlingparticipatie, een belangrijk democratisch principe (vertegenwoordiging van
een achterban) op een betekenisvolle wijze worden toegepast. In de Vreedzame geschiedenis van de Westerparkschool
zijn er verschillende commissies samengesteld:

-

Goededoelencommissie;
Feestcommissie (interculturele feesten/themafeesten in het Westerpark);
Verkiezingscommissie;
Schoolkrantcommissie;
Eco-Schools commissie;
Vanaf groep 6 zijn er verkiezingen voor de kinderwijkraad.

Het zou een gemiste kans zijn om de kinderen van de Westerparkschool niet te betrekken bij hun eigen verhuizing daarom
stellen we met trots onze verhuiscommissie aan u voor:

Kate

Max

Afsaan

Mick

Mink

Donderdag 7 april kwamen we voor het eerst bij elkaar.
Na een kennismaking hebben we de kinderen gevraagd na te denken over de volgende 4 punten:
1.
2.
3.
4.

Markt op 18 mei
Vreedzame Kennismaking
Hoe gaan we verhuizen?
Hoe nemen we afscheid van het gebouw?

Lars
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We richten ons nu eerst op de organisatie van de Markt op 18 mei. Allereerst moesten we een wat minder saaiere naam
hiervoor bedenken.
De kinderen kregen inspraak. De leden van de commissie gingen de groepen langs om hen te vragen om na te denken
over een naam voor 18 mei. Een dag waarop we op de locatie van Hogendorpplein veel spullen gaan verkopen die we
dubbel hebben of verouderd zijn.

De kinderen waren echt super creatief.
Uiteindelijk is de winnaar geworden:
Tijdens deze middag is de

ook geopend.
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De kinderen mochten ook meedenken over wat we gaan doen met de opbrengst.
De kinderen hebben besloten om de helft van de opbrengst te doneren aan
Vluchtelingenwerk Nederland.
De andere helft gebruiken we voor de organisatie van onze verhuisdag.
Tijdens de
kunnen de kinderen spelletjes spelen. Voor 1 euro kun je een stempelkaart kopen. Is de
stempelkaart vol? Dan mag je een prijs uitkiezen.
U kunt onze

bezoeken. De kinderen hebben de volgende kramen bedacht.

Tevens staat er een giftenbox.

Oproep vanuit de leerlingcommissie en verhuisteam:
-

Wie kan er 18 mei meelopen met de kinderen van de van Hallstraat?
Wie maakt er wat lekkers voor het eetkraampje?
De kinderen van de commissie zullen de kraampjes bemannen, wie wil hen
begeleiden?
Wie kan er komen helpen opbouwen op 18 mei om 10.00?
Wie wil er 18 mei een spelletje begeleiden?
Wie helpt 18 mei om 14.00 met afbreken/opruimen.

U kunt zich opgeven bij het verhuisteam of via Parro na de vakantie.
De ouders in het team zijn:
• Naraida, moeder van Ilaysa (5-6P) en Alyssa (1-2B) Plein.
• Monique, moeder van Lars (7H) en Saar (5H) Hall.
• Ossama, vader van Safi (1-2F) en Arab (4-5H) Hall.
Er is nog een vacature voor een vertegenwoordiger van Het Plein.
Het verhuisteam is het eerste aanspreekpunt voor alle ouders uit de klassen, dus bij vragen of behoefte aan
extra informatie, spreek één van hen aan. Daarnaast sparren zij mee over alles rondom (de organisatie van) de
verhuizing. Ook helpen zij bij het organiseren van activiteiten (concreet eerste markt op 18 mei) en later in de
verhuisweek of andere voorkomende activiteiten. Dus voor vragen, opmerkingen, tips of hulp, spreek een van
de ouders aan. Stuur je liever een mail? Mail dan naar: verhuisteam@westerparkschool.nl

