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Agendapunten: Welkom aan de nieuwe leden 

   Joepie, de derde groene vlag! 

   Planning MOS 2013-2014/ Overlopen jurering 

   Losse punten 

 

Alle leden zijn aanwezig, juf Rina komt de werking versterken. 

 

Welkom aan de nieuwe leden 

 

In het vijfde leerjaar heeft de stemming plaatsgevonden. De 4 nieuwe 

vertegenwoordigers zijn Lieke, Lukas, Sterre en Bram. 

Ze zijn hartelijk welkom en zullen waardig vervangers zijn van Toon, Hannah, Lara en 

Robbe. De 4 leerlingen van het zesde (Daan, Leen, Marie en Maxi) zijn gebleven, dus 

we kunnen op volle kracht vooruit. 

Vandaag is ook juf Rina in de MOS-raad aanwezig, want nu de kleuterspeelplaats 

wordt aangelegd, zal ze ons met raad en daad bijstaan. 

 

Joepie, de derde groene vlag! 

  

 We gaan op 15 oktober in Vilvoorde onze derde groen vlag afhalen. We mogen maar 

 met een kleine afvaardiging van de school gaan, dus nemen we alleen de  leerlingen 

 van het zesde leerjaar mee. Bij de provinciale uitreiking kan dan iedereen mee. 

 

Planning MOS 2013-2014 

 

 Er staat in het verslag dat we beter vooruit moeten plannen. 

 We zullen kijken hoe we de planning opstellen, want we hebben al een aantal 

 activiteiten die we zeker gaan doen, maar onze ‘partners’ vragen ons ook vaak om 

 hulp en dit kunnen we niet altijd op voorhand plannen. 

 

Losse punten 

 

 De ouderraad vraagt of het geld dat zij geschonken hebben besteed kan worden aan de 

 speelplaats. We zullen hun laten weten op welke manier hun geld goed gebruikt wordt. 

 De lln van het vijfde en zesde leerjaar gaan dit jaar gemixt de klassen af. Marie maakt 

 een lijst met de indeling van de groepjes. 

 We verwachten van de leden van de MOS-raad dat zij een planning opstellen om de 

 speelplaats proper te houden. 

 De Don Boscodag wordt een echte MOS- dag in 2014. We zoeken een activiteit 

 waarbij de lln werkzaam zijn in het bos en waar anderen zorgen voor voeding, zij 

 krijgen een aantal ingrediënten aangeboden waar ze dan mee aan de slag kunnen. 

 De leerlingen van de MOS-raad zullen ook een aantal voorstellen doen waar we dan 

 rond kunnen werken. 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 8 oktober om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


