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Agendapunten: Dikke truiendag 

   Opruim speelplaats 

   Mail schoolbestuur tuinhuis 

   Afvalarm carnaval 

   Wereldwaterdag 

   Losse punten 

    

 

 

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 op controle bij de geneesheer.  

    

Dikke truiendag 

 

 Omdat die dag op een maandag viel, verschuiven we die dag naar vrijdag 19 februari. 

 De leden van de MOS-raad gaan de klassen af om iedereen te vragen om vrijdag deel 

 te nemen en de verwarming enkele graden lager te zetten. 

   

  

Opruimen van de speelplaats 

  

 We houden donderdag een eerste opruim na de winter. Vorige maand lukte dit niet 

 door het slechte weer, maar op donderdag 18 februari vliegen we er met zijn allen in 

 om een eerste 'lenteschoonmaak' in de winter te houden. 

 

    

 Mail school bestuur tuinhuis 

 

 We kregen een mail van het schoolbestuur i.v.m. het tuinhuis. De MOS-raad laat de 

 beslissing van de hoogte van het tuinhuis en of er een luik of een raam komt over aan 

 de makers omdat zij beter op de hoogte zijn van het optimaal gebruik van het hout en 

 de ruimte. 

 Wat betreft het kippenhok zouden wij graag hebben dat het kippenhok in het tuinhuis 

 toch gerealiseerd wordt zoals gepland omdat de andere kippenhokken snel versleten 

 zijn en het voor de kleuters veel aangenamer is om de kippen te observeren en te 

 voederen in het tuinhuis.  

 

Wereldwaterdag 

  

 We hebben nog niets gehoord van 'SAB', maar we doen zeker mee aan de 

 wereldwaterdag. We laten de leerlingen van de MOS-raad enkele dagen om met een 

 origineel idee te komen dat we kunnen uitwerken. 

 Het is een dinsdag (22/03/2016) dit jaar en we zullen rond 11.00 uur in de school 

 vertrekken om onze tocht van 6 kilometer te wandelen. Onderweg eten we onze 

 boterhammen op. 

 Na de wandeling komen we terug naar school en doen we proefjes met water. 



Afvalarm carnaval 

 
 

 Wij willen via deze weg iedereen bedanken om voor zo'n tof en afvalarm carnaval in 

 onze school te zorgen. Meester Francis bracht er de 'schwung' in en dankzij de hulp 

 van vele vrijwilligers hadden we lekkere zelfgebakken cake te verdelen onder de 

 carnavalvierders. Ook het lekkere drankje en de hulp van de ouderraad vielen in de 

 smaak en kunnen we nu terugblikken op een geslaagde namiddag. 

 

 

Losse punten 

 

 Er zijn kinderen die takken van de wiglo blijven uittrekken. We zullen samen blijven 

 toezien en terechtwijzen. 

 Liesl gaat haar mama uitnodigen om volgende vergadering een initiatief van de stad 

 Bree toe te lichten. 

  

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

Erik, breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


