De leerlingenraad van schooljaar 2019-2020

Semme groep 6a

Hoi, mijn naam is Semme. Ik ben 9 jaar, ik zwem, turn en speel gitaar. Ik hou van
dieren. Poezen vind ik het leukst. Soms ben ik verlegen maar als ik iemand beter
leer kennen dan niet meer.
Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om kinderen te helpen en samen
te werken om de school nog leuker te maken. Ook lijkt het mij leuk om uitstapjes
te doen en zo geld op te halen voor goede doelen.
Wat ik graag zou willen: Leuke dingen voor op het schoolplein, dat de voetbalkooi
niet alleen voor voetbal wordt gebruikt, moestuintjes, als het mooi weer is lekker
buiten gymen. Doei.

Roan groep 6a

Hallo,ik ben Roan! Ik ben negen jaar en twaalf augustus ben ik jarig.
Ik zit in de leerlingenraad omdat:1.Ik had veel mensen bij mijn pitch
betrokken.

Joska groep 6b

Hallo ik ben Joska Molenaar. Ik ben acht jaar oud, ik zit in groep 6B en ik
zit in de leerlingenraad. Ik vind het leuk om nieuwe leerlingen en ouders
rond te leiden door de school en hen alles te vertellen over onze school.
Ook vind ik het leuk om nieuwe thema’s te bedenken en te bespreken.
Kortom ik heb heel veel zin in dit schooljaar.

Filip groep 6b

Hallo!
Ik ben Philip en ik ben negen jaar oud, ik zit in groep 6b mijn meester en juf zijn juf Anouk en
meester Peter Bas.Mijn hobbies zijn Rugby, Voetbal, Gamen ,Gymen en skaten.Ik ben in de
leerlingenraad gekomen omdat ik had gezegd ‘als je op mij stemt dan krijg je een lolly en daarom zit
ik in de leerlingenraad. Ik wil graag met e leerlingenraad zorgen dat er meer buiten les is en dat we
allemaal een leuke tijd hebben op de Boldingh.
Groetjes Philip Koorn

Salma groep 7

Ik heet salma en ik ben 10 jaar oud.
ik wil in de leerlingenraad omdat ik goed ben om mijn mening uiten. En ik vind
andermans meningen belangrijk zijn en dat ik alleen maar mijn ideeën maar
meer van iedereen, want dat is belangrijk.

groeten salma

Belle groep 7
Leeftijd:11
Groep: 7
Hobby’s:Turnen, zingen, tekenen
Wat wil ik doen in de leerlingenraad:
Ik wil veel dingen samen bespreken om te doen.
Samen thema’s bedenken (bijvoorbeeld: It’s party time!).
Nieuwe ouders rondleiden.
En er voor de kinderen een leuke 8 jaar van te maken!

Georgia groep 8a
Hoi ik ben Georgia. Ik ben 12 en jarig op 29 september. Ik heb een zus en een
kat. MIjn lievelingsdier is kat en mijn lievelingskleur is magenta. Ik zit in
groep 8 en heb twee keer groep 7 gedaan omdat mijn nederlands niet heel
goed was.
Ik woon in Den Haag op de suezkade naast de verademing. Ik heb 6 jaar in
Senegal gewoond, Senegal is de westelijkste punt van Afrika. Ik heb daar
engels en frans geleerd. In Senegal heb ik een paar van de leukste mensen
op de wereld ontmoet.
Mijn moeder is een juf. Ze is amerikaans met een nederlands paspoort. Haar
familie woont in amerika. Mijn vader werkt nu in een kantoor maar wil een
meester worden. Zijn familie woont hier in nederland. Mijn zus zit in de vierde en heeft gekleurd
haar. MIjn kat komt uit senegal en hij is all 7.
Ik zit pas sinds vorig jaar op deze school. Ik wil heel graag goede dingen doen voor deze school. Net
als meer dingen buiten voor als het regent. En meer kleur op deze school. en meer milieuvriendelijke
school, dat kunnen we doen met dingen met als plastic scheiding.
Ik heb heel veel zin in dit jaar in de leerlingenraad.

Maarten groep 8a
Hoi allemaal,
Ik heet Maarten en ik ben 11 net als mijn broer en zus.
Jawel – ik ben deel van een drieling! Onze verjaardag is op 25 Februari.
Ik woon om de week bij mijn vader of mijn moeder.
Mijn hobby's zijn zwemmen en dansen, 1 keer in de week ga ik na school 2
uur naar Theaterschool Rabarber. Ik heb een kat (Shadow) die woont bij mijn
moeder en ik heb ook twee kittens (Luna en Star) en die wonen bij mijn
vader. Ik kom uit Houston, Texas. Ik ben twee jaar geleden naar Nederland
gekomen.
Ik wil graag dat iedereen op school blij is, en daarom zit ik in de
leerlingenraad.

Carl groep 8b
Ik ben Carl Romberg. Ik zit in groep 8a. Ik heb er voor gekozen om in de
leerlingenraad te gaan omdat, het mij leuk lijkt om daarmee het jaar mee te
eindigen.
De punten die ik heb ingebracht is een schoolkrant,thema workshops en dat
iedereen inspraak heeft. Dank voor het lezen van deze document.

Nova groep 8b

Hallo mijn naam is Nova Baeten en ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8a.
En ik zit sinds groep 7 op deze school omdat ik ging verhuizen.
Mijn hobby’s zijn Hockeyen, surfen en lezen.
Ik vind het heel leuk dat ik in de leerlingenraad zit omdat ik mag mee beslissen met
dingen die over de school gaan en dat je dingen mag organiseren voor de school. En
ik vind het heel leuk om rondleidingen te geven.
Ik vind dit een hele leuke en leerzame school.
Groetjes Nova

