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Alle leden zijn aanwezig, ook juf Lea van het zesde. 

Agendapunten:  

   

  Afbakening zandbak en kleuterspeeltuin 

  Onderhoud speelplaats 

  Brief Karel  

  Verkeer 

  Laatste vergadering 

Pestbus   

Losse punten 

 

Afbakening zandbak en kleuterspeeltuin 

 

Er is gisteravond overleg geweest over de afbakening van deze 2 stukken. We gaan 

hoogstwaarschijnlijk samenwerken met de firma ‘Ekol’ en we proberen in juli de 

werken uit te voeren. Nu willen we nog overleggen via juf Rina met de ouderraad. 

Er wordt nog bekeken hoe de ouders ons kunnen helpen bij de realisatie. 

 

Onderhoud speelplaats 

 

 De klas die elke maand aan de beurt is mag ook niet vergeten om te borstelen. 

 Er wordt al redelijk goed opgeruimd en er is steeds minder afval op de speelplaats. 

 

Brief Karel 

 

 In deze brief wordt een uiteenzetting gegeven over de nieuwe aanpak bij MOS. 

Zo te zien voldoen we aan alle criteria, dus moeten we gewoon verder werken zoals 

we bezig zijn. 

 

Verkeer 

 

Er wordt in juni weer een fietsexamen ingericht voor het zesde leerjaar. 

Voor de verkeersweek wordt er geen groot project uitgewerkt. 

Elke klas mag dit jaar de invulling zelf regelen.. 

 

Laatste vergadering 

 

 Volgende keer volgt een traktatie van het schoolbestuur.  

 

Pestbus 

 

Er is een voorstel gekomen om een bus om te stellen waar leerlingen die op een of 

andere manier gepest worden, een briefje kunnen opstellen en in de bus steken. Het 

voorstel is, om naar analogie met het zesde leerjaar, een bus te maken waar je 

positieve en negatieve ervaringen kan ‘posten’. We willen in het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar starten met een doos in elke klas. Later zullen we deze werkwijze 

evalueren en bijsturen, indien nodig. 



 

Losse punten 

 

Een speciale dank voor de kinderen van de MOS-raad die honderden liters water 

gegeven hebben aan onze dorstige ‘Wiglo’. 

Nog een dankjewel voor de fijne inzet van de leerlingen van de MOS-raad bij de 

opening van het insectenhotel. 

 

  

 

Volgende bijeenkomst:  

 

Op een dag in juni, nog nader te bepalen en breng zeker jouw boterhammen niet 

mee!!!!!! 

 

 

Verslag: Weltens Erik 


