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Agendapunten: Wandeling van de stad Bree 

   Verkeersquiz 

   Werken in ons bos en de Vlasroterbeek 

   Stand van zaken op de speelplaats 

   Voorstellen van het weerstation 

   Losse punten 

    

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

    Catho, Liesl, Jules en Sietse voor het zesde leerjaar 

    Juf Rina, meester Francis en meester Erik 

    Vic is ziek. 

 

 

Wandeling van de stad Bree 

 

 Zondag waren we uitgenodigd op de dauwwandeling op 'Mariahof'. 

 Onder leiding van gids Rene werden we langs de mooiste plekjes begeleid en als 

 hoogtepunt zagen we 2 edelherten die waadden door één van de vijvers. 

 Als sluitstuk was er een lekker ontbijt, na een heerlijke wandeling van twee uur met 

 een stralende zon als begeleider. 

 

Verkeersquiz 

   

 De test was moeilijker dan de vorige jaren. Eén op drie leerlingen was niet geslaagd op 

 onze school, landelijk waren dat twee van de drie niet. Ons slagingspercentage was 68 

 %,  wat beduidend hoger was dan het gemiddelde. Een dikke proficiat een alle 

 deelnemers en meester Francis voor de begeleiding. Aan allen die niet geslaagd zijn, 

 niet getreurd, volgende keer beter. 

 

Werken in ons bos en Vlasroterbeek 

 

 We moeten nog een uitnodiging sturen naar Ellikom om deel te nemen aan de werken 

 aan de Vlasroterbeek. 

 Leo Corstjens komt deze week naar school om afspraken te maken voor de 

 waarnemingen in ons bos. We gaan kijken hoe de kastjes hangen en welke gasten de 

 huisjes bevolken. Ook het tweede leerjaar wil meegaan om te observeren. 

 

Stand van zaken op de speelplaats 

  

 Het dossier is ingediend voor de afwerking van onze speelplaats. 

 We willen er een mooi natuur-ontdekkingshoekje van maken. 

 Het aangekochte materiaal voor wateronderzoek is aangekomen en mag door iedereen 

 gebruikt worden. 

 

 

 

 

 



Voorstellen van het weerstation 

 

   

 Het toestel is aangekocht en zal een van de volgende dagen op school geleverd 

 worden. We krijgen hulp van leerkrachten van 'SAB' om alles juist te installeren. 

 De gegevens komen op de site van de school en op een Belgische en een Nederlandse 

 site van weerberichten. 

 

 

Losse punten 

 

 Vrijdag komt de oudijzercontainer. Hopelijk raakt die goed gevuld en kunnen we zo 

 laten zien dat we aan een nieuw aspect van duurzaamheid werken. 

 Wie wil helpen bij het weghalen van het onkruid bij onze aangeplante haag?  

 De handschoenen zijn bij meester Francis. 

 Bedankje voor de leerlingen van het zesde voor hun inzet gedurende de afgelopen 2 

 jaar. 

 Binnenkort wordt de nieuwe potgrond en de stoeltjes en tafeltjes voor de kleuters 

 geleverd. 

 

  

 

  

Volgende bijeenkomst: juni 2016 (nog te bepalen) om 12.00 uur in de klas van 

meester Erik, vergeet jouw boterhammen mee te brengen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Verslag: Weltens Erik 


