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Iedereen is aanwezig. 

Vandaag komen Leo Corstjens  en juf Lea naar de vergadering. 

 

Agendapunten:  

 

  Vervolg insectenhotels 

Bezoek Leo Corstjens 

Tuinhuisje 

  Losse punten 

 

Vervolg insectenhotels 

 

 Korte nabespreking van de vergadering in Opitter. 

 Hoe gaan we dit aanpakken in Gerdingen? 

 We krijgen 2 ‘hotels’, één op school en één in het bos ‘Ter Hans’. 

 In de week van 17 februari zullen we beginnen aan het ‘hotel’ op onze speelplaats. 

 

Bezoek Leo Corstjens 

 

Leo heeft ondertussen al heel hard gewerkt. Hij heeft al een aantal knotwilgen geknot 

zodat ze morgen kunnen beginnen met de bouw van een wilgentunnel en een 

wilgenhut op onze speelplaats. 

De mensen van het Biotechnicum zullen helpen met het graven van de sleuven. 

Alle klassen mogen komen kijken naar de vorderingen van het werk. De lln zullen 

later ook helpen bij het voltooien van het vlechtwerk. 

Leo geeft ons ook tips voor ons insectenhotel. Zoals steeds heeft hij al gezorgd voor 

enorm veel materialen, maar hij had graag dat de lln blikjes verzamelden. 

Deze avond wordt al het grootste deel van het materiaal geleverd. 

Morgen is er nog geen hulp van de lln of lkrn nodig. 

 

Tuinhuisje 

 

De lln van het vijfde en meester Francis hebben de eerste gesprekken achter de rug in 

functie van ons tuinhuisje. De lln van het vijfde hebben al opgemeten. Ze hebben het 

al gehad over welk dak, welke helling, de soorten ramen, de mogelijke kostprijs. 

Ze hebben ook gekeken wat de beste plaats wordt voor ons tuinhuisje. 

Ze zullen komende weken verder overleggen met Erwin van het TISM om alles tijdig 

te plannen. 

 

Losse punten 

 

Jos Janssen laat nog weten wat ons tegoed is. 

Leen en Marie hebben een planning uitgewerkt voor het schoolfeest en ze komen dat 

plan toelichten. 

Daan stelt voor om één van de ‘hoofdrollen’ te spelen op het schoolfeest. 

Bespreken welke materialen (zagen, verstekzagen, boren, …) we nodig hebben. 

De lln van de MOS-raad gaan alle klassen bezoeken. 

 Uitnodiging om morgen te komen kijken naar de werken. 



 Vragen om blikjes mee te brengen. 

Korte uitleg van de insectenhotels. 

  

We gaan samen naar buiten om mee uit te palen waar de hut en de tunnel moeten 

komen en waar we het best het insectenhotel aanleggen. 

Er wordt drank en cake voorzien voor de helpers morgen. Juf Mieke bakt voor 

morgen, volgende week bakt juf Irène. Hartelijk dank aan beide juffen. 

 

 

Volgende bijeenkomst:  

 

Dinsdag 11 maart : volgende MOS-vergadering om 12.00 uur in de klas van 

meester Erik en breng jouw boterhammen mee! 

 

 

Verslag: Weltens Erik 


