
Planning Vreedzame Kinderwijkraad  

Liendert- Rustenburg  2021-2022 
Datum/>jd Ac>viteit

Maandag 11 oktober 12:30-14:00 
Les wordt  gegeven door Nico Haasnoot

Gastles groep 6 De Windroos Leerkracht Deborah   
(d.drenth@pcboamersfoort.nl)

Dinsdag 12 oktober    10:45- 12.15 
Les wordt gegeven door Nico Haasnoot Gastles groep 6 A & B De Kinderhof  Loes Teunissen en Sanne-Marije 

( l.teunissen@kpoa.nl  s.rijn@kpoa.nl )

Dinsdag   12 oktober   12.30 - 14.00 
Les gegeven door Nico Haasnoot

Gastles groep 6 De Wijde wereld Nicole Smit (nicole.smit@meerkring.nl)

Oktober : groep 6 Aansluitend na de gastles zijn er Verkiezingen kinderwijkraad KWR in 
groep 6. 
Er zijn per klas 3 leerlingen die hun school gaan vertegenwoordigen bij de 
KWR 
-Zij vertegenwoordigen de stem van de school.  
-Zij brengen de top 3 aan punten in bij de eerste bijeenkomst. 
-Bedenken de punten/inhoud voor een Wijkmanifest 
- Bedenken een plan/ac>e voor de lancering van het Manifest in de wijk 
-Pitchen het plan/ac>e bij wijkpartners en evt bij de gemeente. 
-Organiseren/ voeren het plan uit. 

Maandag 25 oktober 14:15- 16:15 
Maandag 8 November 14:15- 16:15 
Maandag 22 november 14:15-16:15 
(uit school

Eerste 3 Kinderwijkraad bijeenkomsten 
3 kinderen uit onze groep 6 gaan naar de kinderwijkraad bijeenkomst. 
Loca>e: Groene Stee

December op*e om > 
(6 december of 13 december)

Met de groepen 6 naar het stadhuis te gaan of wethouder uit te nodigen  
Kinderwijkraad doet zijn pitch over hun wens voor de wijk 
Voor wethouder ?  

Januari  
10-01 
24-01

Uitwerken plan voor bekendmaken van ac>e voor bijdragen aan  
Vreedzame Wijk.

Februari 
7-2 
21-2

Eind presenta>e plan Kinderwijkraad. 
Na school>jd.  

Vanaf Maart vervolgt om de week 
op maandag bijeenkomst 
kinderwijkraad in overleg met Nico

Op>e na aanleiding van de ac>e van de kinderen uit de kinderwijkraad om 
te kijken hoe het verder verspreid en of zichtbaar of vervolgt kan worden 
bij andere oefenplekken in de wijk zoals de Buitenkasten, schoolpleinen, 
Kippenijnerij  voor nog meer herkenning in de wijk
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