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Agendapunten: Borstelen van de speelplaats 

   Project 

   Jurering 

   Invulling Don Boscodag 

   Losse punten 

    

 

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

    Voor het vijfde: Catho, Jules, Liesl en Sietse 

    Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

    Sterre en Lieke hadden hun vergeetdag 

 

Borstelen van de speelplaats 

 

Speciale dank aan alle leerlingen die geholpen hebben met het properder maken van de 

speelplaats. Er is heel veel geborsteld en geraapt om onze speelplaats weer properder 

te krijgen. 

Speciale dank aan de meisjes van het zesde leerjaar die de steentjes bijeengeborsteld 

hebben. 

We zullen nu nog een keer samen blaadjes rapen. 

 

Project 

 

 Er is nog niet veel overleg geweest in de klassen m.b.t. een mogelijk project. 

Maar de mos-leden zullen het project nog eens aankaarten bij hun juf en meester en 

zullen de brainstorming komen uitleggen op de eerste vergadering van het nieuwe jaar. 

 

Jurering 
 

Voor de jurering van de vierde groene vlag werd eerst gedacht aan vrijdag 20 maart 

2015, wereldwaterdag, maar dit kwam niet zo goed uit voor de jury. 

We deden een tegenvoorstel voor 19 maart, maar we hebben tot op vandaag nog geen 

antwoord gekregen. 

 

Invulling Don Boscodag 

 

 Het is misschien nog eens nuttig om in ‘Ter Hans’ een opruimactie te plannen. 

We kunnen eens overleggen met de werkgroep van het feest om te kijken of we in de 

namiddag eventueel nog eens naar het bos kunnen gaan om op te ruimen, vogelkers te 

verwijderen, nestkastjes hangen, …. 

 

Losse punten 

 

Vandaag eerder een losse babbel over de mogelijke invulling van waterdag. 

Wat is de impact van mensen op hun milieu en hoe kunnen we dit in Gerdingen 

aanpakken en eventueel in een project gieten? 

Welke voorstellen zijn haalbaar? 

Gebruik van het woord: sensibiliseren. 



We wensen iedereen een prettige kersttijd en een vlotte start in het nieuwe jaar! 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 13 januari om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


