Verslag MOS-leerlingenraad februari 2013
De vergadering werd 14 dagen verschoven naar aanleiding van het overlijden van de vader
van meester Erik
Agendapunten:

Wereldwaterdag
Inleefdag voor Haïti
Dikketruiendag
Juf Rina op bezoek in MOS-kleuterscholen
Losse punten

Alle leden zijn aanwezig
Wereldwaterdag
Voorstel om een idee van de leerlingen van het vijfde en zesde uit te werken.
Ze overleggen in hun klas en het beste voorstel haalt het.
Inleefdag voor Haïti
De bedoeling is dat we op 8 maart een inleefdag houden. We leven dan zoals de
kinderen bij Osjosma. We nemen een ontbijt en een avondmaal. Tijdens de dag zijn er
geen maaltijden of tussendoortjes voorzien. Je mag wel de hele dag water drinken.
We plaatsen nog een brief op de site om de toestemming van de ouders te vragen.
Dikketruiendag
Morgen gaat de jaarlijkse dikketruiendag door. We maken er iedereen nog eens attent
op.
Maxi & Marie gaan naar de kleuterklassen
Daan & Leen bezoeken de directeur en het eerste leerjaar
Robbe & Hannah nemen het tweede en vierde leerjaar
Toon & Lara gaan naar het derde leerjaar
Juf Rina op bezoek in MOS-kleuterscholen
.
Juf Rina heeft dit jaar onze school vertegenwoordigd op de ontmoetingsdag van MOSscholen. Omdat dit jaar de kleuterscholen in the picture stonden, was het ook heel
logisch dat we een kleuterjuf afgevaardigd hebben.
Juf Rina zal de foto’s nog op de site plaatsen.
Losse punten
Verkeersweek vanaf 13/05/2013.
3 + 4 gaan naar de brandweer.
Politie komt naar school.
Dodehoek is aangevraagd, we moeten nog een vrachtwagen vragen.

T-shirts
Voortaan krijgen de nieuw verkozen leerlingen van de MOS-raad een T-shirt
aangeboden van het schoolbestuur.
Zo blijven de leden herkenbaar en kunnen ze deze T-shirts gebruiken bij
allerlei activiteiten.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 5 maart om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

