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Agendapunten: Evaluatie herfstwandeling 

   Samenwerking andere basisscholen 

   Afbakening zandbak en springbak 

   Derde fase speelplaats 

   Losse punten 

 

Alle leden zijn aanwezig: Timon, Vic, Julie en Luna voor het vijfde leerjaar 

    Liesl, Catho, Jules en Sietse voor het zesde leerjaar 

    Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

 

Evaluatie herfstwandeling 

 

 De herfstwandeling, aangeboden door de stad Bree, werd door iedereen positief 

 beoordeeld. We kregen heel toffe gidsen mee die veel wisten te vertellen. 

 Het feit dat we ook meer 'herfstweer' hadden dan andere jaren bleek voor de leerlingen 

 geen probleem. 

  

Samenwerking andere basisscholen 

  

 Het behalen van een vierde groene vlag heeft als consequentie dat je gaat 

 samenwerken, nationaal en internationaal. Vermits taal geen barrière mag zijn, gaan 

 we in eerste instantie op zoek naar omliggende scholen. Zo is er al contact genomen 

 met de school van Ellikom. Wij zouden hun leerlingen uitnodigen op beheerswerken 

 aan ons biotoop 'De Vlasroterbeek' en wij zouden dan op tegenbezoek kunnen gaan in 

 de vallei van de A-beek. 

 Op 26 november is er een samenkomst met Belgisch en Nederlands Limburg om te 

 kijken of er op dat vlak samenwerkingsverbanden kunnen gevormd worden. 

    

 Afbakening zandbak en springbak 

 

 Zoals de meesten wel gezien hebben, is de zandbak afgewerkt tijdens de 

 herfstvakantie. Om de lessen L.O. extra te ondersteunen is er een springbak gemaakt 

 naast de zandbak zodat onze toekomstige kampioenen 'verspringen' hier hun 'skills' 

 kunnen ontwikkelen. 

 

Derde fase speelplaats 

 

 We moeten nu het laatste stuk van de speelplaats nog aanpakken. Er zou een plekje 

 moeten komen waar de leerlingen en kleuters met een soort 'constructiemateriaal' aan 

 de slag kunnen om creatief bezig te zijn. We vragen aan de leden aan de MOS-raad om 

 eens te kijken welk materiaal in aanmerking zou kunnen komen. Het moet duurzaam, 

 betaalbaar en veilig zijn. 

 We kunnen ook eventueel nog wat geld krijgen van de stad Bree. Zij hebben een 

 budget van 2000 euro voor scholen die een groene vlag behalen. We moeten wel delen 

 met SAB, want ook zij haalden een groene vlag. 

 Een ander voorstel is om een container op school te laten komen waar we oud ijzer 

 laten verzamelen en dan kan dit geld ook gebruikt worden voor MOS-projecten omdat 

 dit kadert binnen duurzaam handelen. 



Losse punten 

 

 Leo heeft heel hard gewerkt om ons bijenhotel 'winterklaar' te maken. Welke kinderen 

 willen voor Leo een bedanktekening maken? 

 Opruim van de speelplaats. We gaan blaadjes gedeeltelijk opruimen, anders zitten de 

 containers al vol en kunnen de mensen van Tutti-Frutti hun afval niet meer kwijt. 

 We hebben veel positieve reacties gekregen op het behalen van onze vierde groene 

 vlag. 

 De afvalspellen zijn aangekomen op school. Laat ze a.u.b. niet in de doos zitten, maar 

 speel ze ook echt, vooral de tweede graad, zij kunnen er zelfs prijzen mee winnen. De 

 opdrachten zijn verwerkbaar in de computerlessen. 

. 

  

  

 

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

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


