KINDERRAAD in de Gemeente HOUTEN

VERSLAG (samenvatting) van de INTERVIEWS van de KR op
FLADDERFESTIJN op woensdag 16 Augustus 2017
In navolging van het succesvolle bezoek van leden van de Kinderraad aan
diverse locaties van het Fladderen in 2016 heeft de nieuwe Kinderraad dat
dit jaar (met veel plezier) herhaald. Totaal 7 leden hebben drie locaties
bezocht, te weten elke leeftijdsgroep heeft één bezoek gehad, dus tevens
een goede verdeling en ze zijn allemaal heel fijn ontvangen door de leiding.
Yinte (Kinderburgemeester) en Julia, beiden uit Schalkwijk, bezochten
Groep 1 + 2 op locatie De Grund. Hierbij de samenvatting.
Ze werden beiden heel goed ontvangen en hebben de
Fladderburgemeester ook even gesproken. De kinderen vermaakten zich
prima en het was leuk om te zien dat de kinderen ook echt geloofden dat
de Zeemeermensen en de Piraten echt bestonden. Allemaal super mooi
verkleed. Alleen al op basis van die ervaring geven Yinte en Julia
Fladderen dit jaar een dikke 10!
Kinderen vinden samen een broodje eten ook heel fijn (en gezellig), maar
het toneelstuk vond niet iedereen even leuk. Volgens één van de
hulpouders zijn er geen aanvullende wensen meer, er mag echt niets
verder veranderen, want het is Prima zo !! Ook de locatiemanager was zeer
tevreden en heeft een gezellig praatje gehouden met beide dames.
Esmee en Max hebben Groep 3 + 4 op locatie Vikingenpoort bezocht.
Hierbij hun bevindingen.
De meeste kinderen die zij gesproken hebben, zijn voor een behoorlijk deel
ook op de Vikingenpoort op school en hebben dus ook bewust voor deze
locatie gekozen. Bijna iedereen zei dat ze graag nog een keer aan het
Fladder-Festijn mee willen doen. De Meiden vinden Schminken vooral heel
leuk. De begeleiders genoten met volle teugen en verdere wensen werden

KINDERRAAD in de Gemeente HOUTEN

niet uitgesproken. Dus volgend jaar net zo verder en dan blijft het een
succes.
Bo, Eden en Gina (loco) zijn met z’n drieën op bezoek geweest bij
Groep 5 + 6 op locatie De Kruisboog. De hulp-ouders vonden dat het
allemaal heel goed verliep, maar de indeling kan nog beter zodat iedereen
aan de beurt komt bij populaire activiteiten. De leiders gaven het festijn
een beoordeling van een 10 tot 10++.
De eerste dag regende het behoorlijk, dat is jammer want dat verstoort het
geheel wel een beetje, maar als er meer tenten zouden zijn kan er
makkelijker geschuild worden !! Vinden de leiders zelf !! Wat iedereen vond
was dat het water niet te drinken was !! Dat kwam uit de regenton en
smaakte naar plastic. Het water uit de kraantjes was wel beter, maar de
nasmaak was ook vies. Dus de watervoorziening moet gewoon beter !!
Het personeel was super aardig en de meeste kinderen hadden geen op- of
aanmerkingen en gaven het festijn gemiddeld een 9, helemaal toppie !!
De leden van de KR vonden het goed georganiseerd met veel aardige
mensen. Er was veel te doen voor iedereen en er was dan ook altijd wel
iets leuks!! Ook hele leerzame dingen zoals elektriciteit en dingen met
robots. Van de drie kreeg dit gebeuren een dikke 10 + !!
Kortom: als je deze beleving ziet kunnen we alleen maar super trots zijn op
datgene wat alle organisatoren en vrijwilligers opnieuw hebben
gerealiseerd. Het FLADDERFESTIJN mag nooit verdwijnen en wij hopen dat
enkele tips toch nog worden overgenomen.
Met veel dank en respect voor de organisatie, namens de Kinderraad
Houten, opgesteld (helaas met vertraging) door Rob Boomsma, begeleider.
Donderdag 28 september 2017

