
Verslag leerlingenraad
Datum: 16 mei 2022 Verslaggever: juf Lisa

Aanwezig                                                         Verontschuldigd

Leonie, Quinten  4A
Milla, Senna 4B
Seb, Lenne 5A
Iro, Vince H. 5B
Julie, Tim 6A
Aiden, Lucas 6B

Agendapunten

- filmpje maken om de ouders/kinderen/ …  te bedanken voor materialen te
kopen

- daarna in de klassen vertellen hoeveel de actie heeft opgebracht

Verslag

- L. legt uit -> actie heeft 3 153,51 euro opgebracht
- Dit is dankzij de leerlingenraad (hun idee) maar ook dankzij de kinderen die de

tekeningen maakten en ook de ouders, grootouders, … die allerlei materialen
gekocht hebben

- we willen hen graag bedanken via de nieuwsbrief door een filmpje te maken -> met
QR-code kunnen ze dit dan bekijken en weten ze wie de leerlingen van de
leerlingenraad zijn

- Samen overlopen (in puntjes) wat we willen zeggen op het filmpje en zinnetjes
verdeeld
- Hallo allemaal, wij zijn leerlingenraad Seb

- Wij hadden met leerlingenraad het idee om geld in te zamelen voor een goed doel Lucas

Annuncia-Instituut | Gasthuisstraat 19a | 2520 Ranst |03 485 54 58 | info@annuncia-ranst.be



- De kinderen van de lagere school hebben een prachtige tekening gemaakt Julie

- De tekeningen werden opgestuurd naar ‘Tekenfund’ en zij hebben dit op verschillende materialen
gedrukt. Leonie

- Folders meegekregen Quinten

- De kinderen moesten zoveel mogelijk verkopen Tim

- Goed gelukt Lenne

- Het bedrag Vince

- Iedereen bedanken die iets gekocht heeft  Senna

- Niet erg als er niets gekocht is, Aiden

- er werd reeds een sponsortocht gedaan en we hebben al veel centjes voor Oekraïne Milla

- Zonder jullie had dit niet gelukt Iro

- Samen: bedankt

- filmpje werd opgenomen
- de leerlingen vertellen dit na de middag in de klassen

Leonie en Quinten in 4A en tijdens de laatste speeltijd in 3A
Milla en Senna in 4B tijdens de speeltijd in 5B
Seb en Lenne in 5A en tijdens de laatste speeltijd in 2A
Vince en Iro in 5B en tijdens de laatste speeltijd in 2B
Julie en Tim in 6A en tijdens de laatste speeltijd in 1A
Lucas en Aiden in 6B en tijdens de laatste speeltijd in 1B en daarna in 2C
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