Verslag MOS-leerlingenraad oktober 2018
Agendapunten:

Bezoek Philippe en Ilse Meermans
Herfstmarkt
Overzicht internationalisering
Meten is weten
Losse punten

Aanwezig:

Ella, Eline, Dieter voor het zesde leerjaar
Frans, Amber, Marie en Jitse voor het vijfde leerjaar
meester Francis, juf Rina, juf Nele en meester Erik
Noah is verontschuldigd wegens een wespensteek.

Bezoek Philippe en Ilse Meermans
Op 18 oktober komen Philippe en Ilse naar onze school. Samen zullen we de
verdere aanpak bespreken.
Voorlopig voorzien we ook niet dat de leerlingen van de MOS-raad aanwezig
moeten zijn, tenzij de jury hen wel wil horen.
Herfstmarkt
Gaat door volgende week (14-19 oktober)
Juf Ingrid stelt een briefje op naar de ouders.
We roepen op om fruit, groenten, spulletjes te schenken.
De leden van de MOS-raad gaan de klassen af om iedereen te motiveren om de
mails i.v.m. de herfstmarkt aandachtig te lezen.
Overzicht internationalisering
Pabo Sittard
Volpago en stad Bree
School in Zuid-Limburg
School in Weert
School in Stramproy
De contacten leverenden (nog) geen resultaat op. Met hulp van Leo en Lei, vertalers
Willy en Jacky, de stad Bree en vele anderen hebben we contacten gelegd en stappen
gezet. Maar blijkbaar zien de scholen op tegen 'het nieuwe en vele werk'.
We besluiten om de pogingen om een project op te starten over de landsgrenzen heen,
te stoppen.
Meten is weten
Een van onze werkpunten is 'Meten is weten', en we hebben beloofd om ons
beste beentje voor te zetten. Maar onze vraag gaat zeker naar de derde graad.
Juf Nele gaat de lijsten opstellen en afdrukken. We beginnen deze week nog
met meten en zullen volgende week onze bedoelingen voorstellen aan de jury.

Peter Surleraux heeft beloofd dat het schoolbestuur alle ondersteuning zal
geven om 'Meten is weten' correct te kunnen uitvoeren.
Losse punten
Volgende week dinsdag houden we om 14.35 uur een opruim van de
speelplaats waar alle kinderen aan zullen deelnemen.
Vanaf 1 november zal iedereen weer zijn fluovest moeten dragen.
Door de problemen met de internationalisering is onze herfstwandeling
uitgesteld. We plannen de wandeling in de laatste week voor de herfstvakantie.
Bij goed weer zijn we weg.
Dieter vraagt zich af wanneer de natuurontdekdozen geplaatst worden.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 6 november om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

