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Agendapunten:

Vlasroterbeek beheerswerken
Bezoek Frans Vandueren
Speelplaats herinrichten
Spel Vlasroterbeek
Losse punten

Robbe was afwezig
Vlasroterbeek beheerswerken
Op donderdag 27 september en vrijdag 28 september was het alle hens aan dek.
Het vijfde en zesde leerjaar hebben de handen uit de mouwen gestoken aan de
Vlasroterbeek. Ze moesten het gras harken en wegdragen op een berrie. Het goede
gras wordt aan de koeien gevoederd, het slechte gras wordt gecomposteerd
Speciaal dit jaar waren het bijennest waar de lln wilde honing konden proeven, de
mooie bruine kikker, de kikker met een ‘arbeidsongeval’, de prachtige libel op Daans
hand en de piepkleine salamander.
Bezoek Frans Vandueren
Op woensdag 26 september kwam Frans Vandueren zijn project ‘Osjosma’ opnieuw
voorstellen voor onze lln en lkrn. We werken nu al meer dan 6 jaar samen, maar omdat
in deze tijdsspanne de hele bevolking van onze lagere school ‘vernieuwd’ is, leek het
ons aangewezen om de boodschap nogmaals vers van de pers te horen.
Door zijn enorm boeiende vertelwijze en ervaringen in Haïti kon Frans de lln vele
weetjes laten horen over het land, zijn project en de mogelijke bijdrage van de school.
Opvallend was naderhand de vele positieve commentaar, zelfs van lln van de lagere
klassen, dus de uiteenzetting moet wel heel boeiend geweest zijn.
Speelplaats herinrichten
Na de vergadering met schoolbestuur, leerkrachten en ouderraad is besloten dat we de
kleuterspeelplaats gaan aanpakken. We zullen onderzoeken welk materiaal geschikt is
en aangekocht kan worden. Volgende week komen we weer samen met de mensen van
het Biotechnicum en deze avond gaan meester Francis en meester Erik naar het
stadhuis om te kijken hoe de stad Bree ons kan helpen.
Spel Vlasroterbeek
Overmorgen neemt het vierde leerjaar deel aan het spel, volgende week is het de beurt
aan het vijfde leerjaar.
Losse punten
Heel veel ideeën vandaag. We willen het project financieel ondersteunen en de leden
van de MOS-raad hadden deze voorstellen
Afval inzamelen en de opbrengst schenken aan Haïti.
Sponsorloop

Tentoonstelling opbouwen rond Haïti.
Batterijen of inktpatronen verzamelen en het geld afstaan.
Oud speelgoed en kleding inzamelen.
Kerst kaarten maken en verkopen.
Sponsoring van bedrijven.
Wafels bakken.
Spaghettidag.
Hier weet meester Erik dat er elk jaar een eetdag is in Opglabbeek zelf, dus als men
wil steunen, dan kan men daar gaan eten en zo krijgen ze rechtstreeks de steun.
Trouwens, het eten is er heerlijk!!
We zullen zorgen dat de uitnodigingen bij de ouders komen op het juiste moment.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 6 november om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
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