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Agendapunten: Evaluatie wereldwaterdag 

   Stand van zaken op de speelplaats 

   Activiteiten in het derde trimester 

   Losse punten 

    

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

    Catho, Liesl, Jules en Sietse voor het zesde leerjaar 

    Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

      

    

Evaluatie wereldwaterdag 

 

 Ondanks de aanslagen in Brussel ging de 'Walk for water' door. 

 Het is de kinderen opgevallen dat het eerder een 'saaie' tocht was, wat ook de 

 bedoeling was omdat de kinderen die dat elke dag moeten doen uit noodzaak, ook 

 geen pleziertochtje hebben. Maar toch vonden de kinderen het leuk dat ze als 

 'beloning' een  speelhalfuurtje kregen op de Boneput. 

 De ontvangst op het stadhuis, met burgemeester, schepen en Bart Mundus, was heel 

 tof. 

 Het was ook geweldig dat de oudste kleuters ook hun 'Walk for water' gedaan hebben, 

 zo kwamen we aan het stadhuis aan met 2 soorten water uit 2 verschillende beken van 

 Bree. 

 Het was ook leuk dat er zo'n mooie reportage in 'HBVL' verschenen is. 

  

Stand van zaken op de speelplaats 

  

 Je ziet dat er een aantal werken uitgevoerd zijn. 

 De bodemplaats van het tuinhuis is gegoten en de nieuwe aanplanting van de haag is 

 gebeurd. 

 We zijn ook gaan kijken voor het weerstation, de stoeltjes en tafeltjes voor de kleuters 

 en de materialen voor wateronderzoek. 

 De leerlingen van TISM zijn gisteren de opmeetwerken komen uitvoeren. 

    

Activiteiten in het derde trimester 

 

 Er staan nog een aantal MOS-activiteiten geprogrammerd. 

 Voor de eerste graad is het honden-baasjes-project. 

 Het derde leerjaar gaat nog naar de boerderij. 

 De verkeersactieve week komt er aan waarbij 3, 4 en 5 naar de brandweer gaan, het 

 zesde gaat naar de politie en op school komt een vrachtwagen met de mat voor de 

 dodehoek. De politie komt ook voor een aantal lesmomenten naar school. 

 Het vijfde leerjaar gaat ook nog naar het bosje om te kijken wat de resultaten zijn van 

 de zelfgemaakte vogelkastjes. 

 Dan volgt nog een uitwisseling met de school van Ellikom. 

 Er is ook nog het beheerswerk aan de Vlasroterbeek voor 5 en 6. 

 

 

 



Losse punten 

 

 De container voor oud ijzer is nog niet doorgegaan want de firma heeft niets van zich 

 laten horen. Wij kijken of we in zee kunnen gaan met een andere firma. 

 We moeten ook de mensen van het Biotechnicum nog vragen om het onderhoud van 

 de speelplaats en de hagen uit te voeren. 

 

  

 

  

Volgende bijeenkomst: dinsdag 10 mei om 12.00 uur in de klas van meester Erik, 

breng jouw boterhammen mee! 

  

Verslag: Weltens Erik 


