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Jenaparlement 2020-2021
Notulen dinsdag 16 maart 2021
12.30 uur-13.30 uur via Classroom

Deelnemers:

Aanwezig: Udo (Anke|Anke), Sid (Nikki), Morris
(Manna|Annemiek), Leah (Jacqueline|Anke), Fayette (Paula),

Thomas (Wilma|Daniek),  Siep (Jacqueline), Juul (Brigitte|Daniek),
Judith (voorzitter) en Sebas (notulist)

Afwezig: Morris i.v.m. opruimestafette middenbouw

1. Opening | mededelingen en rondvraag

Judith opent de vergadering er zijn geen rondvragen.

De volgende vergadering van 16 maart wordt waarschijnlijk ook verzet.
Voorlopig blijven we online vergaderen

2. Notulen vorige vergadering

De notulen worden goedgekeurd.

3. Zomermarkt

Nu we geen zomermarkt kunnen hebben zoals we gewend zijn moet het op een
andere manier. We moeten het helemaal zelf doen want er mogen ouders in de
school komen. Ook mogen we niet in de clusters werken.

Het zomerfeest zal dit jaar in de stamgroep gehouden worden. We mogen
helaas niet door elkaar.
De meeste jenaparlementdeelnemers hebben in de groep gevraagd wat ze
zouden willen gaan doen op die dag.



De volgende activiteiten zijn er uit de stamgroepen gekomen:
● Diverse soorten spelletjes zoals; ezeltje prik, bingo, etc.
● Ijsjes eten.
● Optredens in eigen groep.
● Naar het bos en daar spelletjes gaan doen!
● Spelletjes achter de computer.
● Activiteiten in de onderWIJStuin.
● Zelf broodjes bakken, kunnen ook kant-en-klare broodjes zijn.
● Wandelroute door de wijk.
● Toch kraampjes maar dan met duidelijke lijnen en mondkapjes.
● Het verdelen over een hele week.
● Film in de groep.
● In iedere groep een springkussen.
● Worden geschminkt door je juf of meester.
● Kan DJ De Haas, vader van SIl, ingehuurd worden?
● Lasergamen met de hele groep.

Afspraken:
● Judith gaat met de OAC in gesprek of zij ook goede ideeën hebben.
● Sebas gaat kijken als je voor iedere stamgroep een springkussen huurt

(binnen in de groep)

4. Gezonde traktatie

Udo laat zien wat je kunt maken met een appel, een banaan en chocola. Het
zag er heerlijk uit! Jammer dat we het niet konden proeven!

5. Zomerfeest zonder opbrengst?

Omdat we normaal proberen geld te verdienen met het zomerfeest om iets leuks
van te doen gaan we de volgende vergadering kijken hoe we dat zouden
kunnen doen.

Volgende vergadering dinsdag 20 april 13.15 -14.15 uur (online)


