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Aan alle jongens en meisjes van groep 6 en 7.  

Het Carnavalsseizoen begint alweer bijna en ook dit jaar zijn we weer op zoek naar een 
nieuwe Jeugdraad van Elf! 

Loting  
Op vrijdag 25 november wordt er in de klas geloot en bekend gemaakt wie er in de nieuwe 
Jeugdraad van Elf zit. Met de ouders van de kinderen die niet in Mariaheide op school 
zitten nemen we zo snel mogelijk contact op.  

Situatie 1:  Ben je vorig jaar uitgeloot voor de Jeugdraad, dan hebben we vorig jaar 
beloofd dat je dit jaar automatisch in de jeugdraad zit als je je dit jaar opnieuw opgeeft. 
Situatie 2: Voor de overige kinderen uit groep 6 en 7: dit jaar wordt een overgangsjaar. De 
klassen worden steeds groter, dus wordt het steeds lastiger om alle kinderen een kans te 
geven om bij de raad te komen als vorig jaar uitgelote kinderen voorrang krijgen. Daarom: 

· kinderen uit groep 6 en 7 die zich dit jaar opgeven, maken evenveel kans om te  

worden ingeloot. Wordt je uitgeloot, dan mag je je volgend jaar opnieuw opgeven 
als je in groep 6 of 7 zit, maar krijg je geen voorrang. 

· Alvast voor de loting van volgend jaar: we zullen bij de loting zorgen voor een zo 

goed mogelijke verdeling tussen groep 6 en 7. 
Situatie 3: zat je vorig seizoen al in de Jeugdraad, dan mag je je natuurlijk weer opgeven.  
Je loot in deze situatie alleen mee als we te weinig nieuwe aanmeldingen hebben.  

Waar moet je verder rekening mee houden: 

· We gaan ervan uit dat je aanwezig bent bij jeugdrecepties, Bonte Middag, tijdens 

carnaval enzovoorts en dat je op die momenten niet op vakantie bent of afwezig in 
verband met bv. sporten. Hou daar dus rekening mee als je je aanmeldt. Zodra datums 
bekend zijn, zullen we ze doorgeven. 

·  

· Voor een groot deel van de kleding wordt gezorgd, maar het dragen van een zwarte 

broek en zwarte/donkere schoenen is verplicht en daar moet je zelf voor zorgen. Meer 
informatie over wanneer je deze kleding uiterlijk nodig hebt, volgt nog. 

· De jeugdraad wordt voorgesteld tijdens de Bonte Middag op zaterdag 21 januari 2023. 

· Let op: bij de Bonte Middag worden geen video-opnames gemaakt. 

In verband met de AVG moeten je ouders toestemming te geven voor het publiceren van  
beeldmateriaal van jou op de website van de Heikrikkels en Social media. Wanneer je 
ouders het aanmeldformulier ondertekenen, dan gaan ze hier automatisch mee akkoord. 
 
Zit je op een andere school, maar woon je wel in Mariaheide? Dan kun je de 
aanmeldbrieven downloaden op onze website (www.heikrikkels.nl). 

Je aanmelding kan uiterlijk vrijdag 18 november schriftelijk worden ingeleverd in de 
brievenbus op Ringoven 38a bij Familie van de Tillaart. 
 
Groetjes, 
De Jeugdcommissie van de Heikrikkels. 
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Naam :  

Adres:   

Mobiel ouder/verzorger 1:  

Mobiel ouder/verzorger 2:  

E-mailadres ouders:   

Kandidaat Jeugdraad 

Hobby’s   

Geslacht: Jongen/Meisje 

Groep:  

Handtekening ouders/verzorgers 
  

  

  


