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Agendapunten:

Welkom aan de nieuwe leden
Planning MOS 2012-2013
Haïti
Aanleg speelplaats
Spel Vlasroterbeek
Losse punten

Alle leden zijn aanwezig
Welkom aan de nieuwe leden
Vandaag starten we op met de 4 nieuwe leden van het vijfde leerjaar. Welkom aan
Leen T, Daan, Marie en Maxi. We hopen dat ze heel vlug hun draai vinden en er met
evenveel ijver tegenaan gaan.
Bedankt ook dat alle leden van het zesde leerjaar nog een jaar willen meewerken aan
MOS.
Planning MOS 2012-2013
Speelplaats herinrichten.
Meedoen aan de uitwerking van een spel.
Beheerswerken aan de Vlasroterbeek en ‘Ter Hans’.
Haïti
Werken aan de derde groene vlag
Haïti
Op woensdag 26 september komt Frans Vandueren zijn project ‘Osjosma’ opnieuw
voorstellen op school. We werken nu al 6 jaar mee, maar omdat er nu een hele lichting
nieuwe leerlingen is, leek het ons eens goed dat Frans zijn project opnieuw komt
voorstellen zodat iedereen weer goed mee is. We willen ons vastenproject, onze
donboscodag en nog verschillende activiteiten in dit thema plaatsen. Ook de link met
onze MOS-werking kan opnieuw aangehaald worden.
Speelplaats herinrichten
Dit wordt het belangrijkste werkpunt in dit werkjaar. Nu de plannen klaarliggen
moeten alle partijen gaan bekijken wat ze willen realiseren. Donderdag komen we al
samen met de mensen van het schoolbestuur en de ouderraad om te bekijken wat
haalbaar is. Maar de inbreng van de leerlingen is ook belangrijk.
Spel Vlasroterbeek
Mail van Sandra Diris om mee te werken met de uitwerking van een spel aan de
Vlasroterbeek. Op 1/10/2012 voor de eerste graad, op 04/10/2012 voor de tweede
graad en op 10/10/2012 voor de derde graad. Voor de eerste graad is dit niet haalbaar,
want dan is er geen school. De leden van de MOS-raad zullen in de klassen gaan
vragen welke lkrn meedoen en dan nemen we terug contact op met Sandra.

Losse punten
Niemand heeft vandaag een werkpunt, dus nemen we afscheid en zien elkaar volgende
maand weer.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 2 oktober om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
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