
 
 

 

In de leerlingenraad zitten 10 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Zij vergaderen samen met meester Tom over  
belangrijke onderwerpen die met onze school te maken hebben. Ze hebben goede ideeën om de school te verbeteren.  
Op deze poster zie je welke kinderen er in de leerlingenraad zitten. 
 
 
 

Ik ben Benjamin. Ik ben 8 jaar en ik zit in 
groep 5/6.  
Ik zit op scouting.  
 

Hallo ik ben Djena. Ik zit in de 
leerlingenraad.  Ik ben 9 jaar oud. Mijn 
hobby’s is dansen en zingen. Mijn zus 
Lindsay zit ook in de leerlingenraad. Mijn 
lievelingsdieren zijn vogels en een hondje, 
dat komt omdat ik een hondje en een 
vogel heb. Mijn lievelingskleur is turquoise. 
Als je mij op school zoekt ik zit in groep 5/6 
bij juf Elke. 
 

Hoi ik ben Tess Janssen. Ik zit in de 
leerlingenraad. Ik ben 10 jaar oud. Mijn 
hobby is dansen. Je kunt me op school in 
groep 5/6 bij juf Elke vinden. Mijn zus heet 
Robin Janssen, die zit ook in de 
leerlingenraad. Ik heb een hond die heet 
Bor. Mijn lievelingskleur is rood. Mijn 
lievelingsdier is een pelikaan en honden. 

- Ik ben Sven Warta 
- Hobby’s zijn: voetbal, gamen, 
(bal)sporten, tv kijken en gek doen 
- Huisdieren: paard (twee) en een kat 
{DOOD} 
- Leeftijd 9 jaar en op 22 december jarig 
- Groep 6 

- Hallo ik ben Jules Heuvelman ik zit in de 
leerling raad 
- Hobby’s zijn : voetbal, sport, lezen en 
buiten spelen 
- Huisdieren : een kat  
- Lievelingskleur : blauw 
- Ik hou ook van op vakantie gaan 
 

Hallo allemaal 
 
Ik ben Kayla en ik zit in groep 7. 
Ik ben pasgeleden 11 geworden. 
Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik 
dacht dat ik wel goede ideeën had voor 
onze school en die wou ik graag met 
andere mensen delen. 
Als je denkt een leuk idee te hebben voor 
onze school dan mag je die aan mij komen 
vertellen en dan zal ik ze zeker vertellen 
tijdens een van onze bijeenkomsten! 

Ik ben Niels. 
Ik zit in groep 7/8. 
En mijn lievelingskleur is blauw. 
 

Haaai allemaal. 
ik ben Lindsay en super gezellig. Dus heb jij 
verbeteringen of ideeën voor de school 
kom het dan gouw even zeggen. 
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik dacht 
dat ik met mijn ideeën en die van andere 
de school een stukkie leuker, fijner en naar 
hun zin kan maken. 
Nog iets over mij: de allermooiste kleur is 
roze. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8. Ik 
ben geboren op 6 november 2005 en hou 
heel erg veel van dansen. Dansen doe ik 
ook als sport en het beste wat er bestaat is 
shoppen. ‘k hou super veel van mijn klasje 
en familie ; ) 
 

Hallokido,                                               
Ik ben Mats en zit in groep 7/8 en in de 
leerlingenraad,  
en mijn lievelingskleur is donkerblauw, 
mijn hobby’s zijn buitenspelen, atletieken 
en sporten, en natuurlijk af en toe op mijn 
telefoon of IPad spelen   
ik zit in de leerlingenraad omdat ik de 
school leuker en (nog) mooier kan maken. 
Dus als je goede ideeën voor de school 
hebt kom het dan gerust tegen mij of een 
van de andere kinderen uit de 
leerlingenraad vertellen.         
 

Jodiejo mensen,  
ik ben Robin. Ik ben bijna 12 en zit in groep 
7/8. Ik zit in de leerlingenraad, omdat mij 
het leuk leek om de school een beetje 
(veel) leuker, gezelliger en fijner voor 
iedereen kan proberen te maken. 
Over mij: mijn lievelingskleur is roze, ik zit 
op hockey en hou van mijn klasje ; )  
en van shoppen. 
 


