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Agendapunten: Borstelen van de speelplaats 

   Wereldwaterdag 

   Project 

   Markt Osjosma 

   Losse punten 

 

Deze leden zijn aanwezig. Voor het zesde: Lieke, Bram en Lucas 

    Voor het vijfde: Catho, Jules, Liesl en Sietse 

    Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

    Sterre is ziek 

 

Borstelen van de speelplaats 

 

Het is nodig dat we de speelplaats nog eens borstelen. Lieke zal het organiseren om 

samen met enkele andere leerlingen de afdaken te borstelen. 

De borstels staan in de kelder van de B-blok. 

We zullen ook in beurten de blaadjes oprapen, de kleuters kunnen er een teloefening 

van maken en de leerlingen van het lager kunnen er voor gaan om het meeste blaadjes 

te rapen. 

 

 

Wereldwaterdag 

 

Meester Erik heeft contact opgenomen met SAB en zij willen met ons weer de 

wereldwaterdag organiseren. 

Het stramien zou hetzelfde blijven, we voorzien eerst een wandeling van 6 kilometer 

met de nodige educatie en daarna zorgen de leerlingen van SAB voor een passende 

activiteit. 

Wereldwaterdag zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart omdat de eigenlijke waterdag op 

22 maart valt en dat is in 2015 een zondag. 

 

Project 
 

 Het zou nog eens leuk zijn als we een natuurproject zouden uitwerken op school. 

We laten deze keer het initiatief bij de leerlingen van vijf en zes. Zij mogen een project 

voorstellen en wij zullen natuurlijk helpen bij de uitwerking ervan. 

Zij hebben al een aantal ideeën, mar we spreken af dat we volgende vergadering de 

ideeën verzamelen en bespreken. 

 

Markt Osjosma 
 

Frans Vandueren laat weten dat het geld gestort is op de rekening en hij wil iedereen 

nog eens nadrukkelijk bedanken die aan de markt heeft meegewerkt. 

Hij vraagt ook dat we op het weeshuis zouden stemmen bij de wedstrijd van ING. 

 

 

 

 



Losse punten 

 

We willen terug een eigen compostbak op onze school. 

Meester Francis zegt dat we het bladeren verzamelen beter kunnen uitstellen omdat we 

niet weten of het GFT maandag wordt opgehaald (mogelijk staking). 

Leo Corstjens is ons bijenhotel winterklaar komen maken, waarvoor onze hartelijke 

dank 

Voor de bladkorven zal Liesl haar eigen hulplijn (= mama) inschakelen om na te gaan 

of we bladkorven kunnen hebben van de stad Bree. 

 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 9 december om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


