
Jeugdgemeenteraad 

Uit de groepen 7 en 8 zijn er ieder jaar twee leerlingen die namens onze school zitting 

hebben in de Jeugdgemeenteraad. Zij bespreken samen met andere Jeugdraadsleden van 

alle andere basisscholen uit Son en Breugel en de burgemeester wat wenselijke 

aanpassingen of vernieuwingen zouden kunnen zijn voor ons dorp. 

De leerling uit groep 7, Fay van Hout, blijft nog een jaar deelnemen, voor de aanstaande 

groep 7 moest een nieuwe leerling gekozen worden. In groep 6 stelden maar liefst vijf 

kinderen zich kandidaat. Na het voorbereiden van hun presentatie en de presentatie zelf in 

de groep 6 en 7, volgde de verkiezing. Alle leerlingen konden op een stemformulier 

aangeven welke kandidaat hun voorkeur had. Een serieuze aangelegenheid waar uiteindelijk 

een winnares uit kwam met de meeste stemmen: Femke Perry! Zij stelt zich graag zelf aan u 

voor. 

Wij wensen Femke veel plezier en succes!  

 

Hallo, ik ben Femke Perry. Ik ben 10 jaar, Ik houd veel van koken en van mijn hamster Lizzy. 

Verder zit ik bij Taek Wondo, tekenen en de jeugd IVN. Ik zit in groep 6 en ga over naar groep 

7. Ik ben gekozen voor de jeugdgemeenteraad. Ik ben heel blij dat ik gekozen ben, ik vind het 

wel heel jammer voor de andere kinderen.  

Waar ik voor sta is: 

ik wil graag meer bomen, vooral in de bossen omdat er veel dode bomen staan of omgekapt 

zijn. 

Ik wil wat doen tegen de plastic soep door een bord aan de kant van de weg te plaatsen met 

de tekst. "Ik ben tegen de plastic soep, dus ruim op die troep". 

Ik wil ook dat basisscholen iets doen voor ouderen. Door tekeningen of brieven te maken, 

iets lekkers voor ze te bakken of een spelletje met ze te doen. 

Speelattributen in de Molenwiek en andere plekken zou ook nog leuk zijn. 

Voor de bij, hommel, wesp en vlinder zou ik een bloemenveld willen en zandbakken speciaal 

voor de zandbij. 

En speciale hondenpoepbakken waar een soort tissuebak op zit. Daar zitten dan plastic 

zakjes in om de hondenpoep op te ruimen. 

Dat is het, doei. 



 

 


