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Agendapunten: Tuinhuisje 

   Aankoop materialen 

 

 

Niet alle leden zijn aanwezig: Vic, Julie en Luna voor het vijfde leerjaar 

     Catho, Liesl, Jules en Sietse voor het zesde leerjaar 

     Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

     Timon is na een operatie thuis aan het herstellen (van 

     harte beterschap) 

      

  

Tuinhuisje 

 Is er stroom voorzien in het tuinhuis? 

De stroom moet nog voorzien worden, maar dit kan vanaf de B-Blok. Via de kelder kan een 

gleuf gegraven worden tot op de juiste plaats. 

Ja? Schakelaars – stopcontacten aantal + positie 

Ja, maar wij denken dat 2 stopcontacten en één schakelaar voldoende zijn. Liefst bij de deur. 

Waar komen de leidingen binnen? 

Dit moet nog bekeken worden. 

Vorstvrije ruimte of niet? 

We plaatsen in ons tuinhuis een waterpomp, maar die kan in de winter afgekoppeld worden. 

Dus is het misschien niet nodig om een vorstvrij tuinhuis te hebben. 

Dient er een doorgeefluik te worden voorzien? Afmetingen en positie? 

 

Ja, aan de voorkant die een ruim doorgeefluik voorzien te worden, want het is de bedoeling 

om sport- en andere materialen uit te wisselen met de leerlingen. 

 

Planken verticaal of horizontaal? 

 

De voorkeur van onze leerlingen uit de MOS-raad is 'horizontaal'. 

 

Is er een goot voorzien?  

 

Aan de achterkant zou een goot moeten voorzien worden om regenwater op te vangen. 

 

Denken jullie aan het geïntegreerde kippenhok, zodat de kippen overnachten in het 

tuinhuis en de leerlingen niet zomaar in het hok bij de kippen kunnen. Vanuit het 

tuinhuis begint dan de vrije uitloop voor de kippen. Dank U! 

 



Aankoop materialen 

 

 Afgelopen vrijdag zijn meester Francis en meester Erik aankopen gaan doen. De 

 materialen, waaronder kippen- en konijnenvoer en materialen voor onderhoud worden 

 vandaag geleverd. 

  

 

Duurzame school 

 

 Na de inschrijving op de site voor MOS-scholen hebben we een stevig logo ontvangen 

 van 'duurzame school' Dit zou zichtbaar moeten opgehangen worden op school. 

 Voorstel om de rechterzijmuur van de C-blok te gebruiken als een 'Wall of Fame' en 

 dan kunnen we het label van verkeersactieve school hier ook bij hangen. Andere labels 

 die nog volgen kunnen dan daar centraal opgehangen worden. 

 

Carnaval op school 
 
 De ouderraad wil weer een carnavalsfeest organiseren op school. Wij willen hen graag 

 vragen om een afvalarm feest in elkaar te boksen. Dus geen plastieken bekers, kleine 

 zakjes chips ... meer. Het is misschien ook leuk als enkele oma's, papa's, mama's, 

 leerkrachten ... wafels willen bakken die we dan uitdelen met een minimum aan afval 

 en toch zo lekker! 

 

 

Losse punten 

  

 Als de groene containers volgende week leeg zijn, gaan we de speelplaats borstelen 

 

 De kleuters blijven strooien met jet rolgrind. 

 

 De leerlingen van het lager dragen al goed hun fluovestjes, nu de kleuters nog. 

 

Volgende bijeenkomst: dinsdag 17 februari om 12.00 uur in de klas van meester 

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


