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Agendapunten:

Wereldwaterdag
Inleefdag Haïti
Aanleg van de speelplaats
Leo op bezoek

Meester Francis is ziek, Maxi had last van vergeten boterhammen.
Wereldwaterdag
De wandeling was tof en leerrijk.
Het samen water aanslepen was een mooie ervaring, het was opvallend wat een
mankracht er nodig was om die kleine hoeveelheid water te verzamelen.
De leeropdrachten van de leerlingen van Sint-Augustinus waren heel leerrijk, sommige
proeven waren makkelijk, zeker voor de oudere leerlingen. Maar feit is dat de
leerlingen heel veel geleerd hebben.
Inleefdag voor Haïti
Fijn dat er zo veel leerlingen en leerkrachten deelgenomen hebben.
Zelfs de leerlingen die niet deelnamen, hebben zich perfect aan de afspraken
gehouden.
De leerlingen vonden het allemaal een speciale ervaring die beter meegevallen was
dan verwacht.
Conclusie: het was doenbaar en we weten nu hoe de mensen in Haïti dit ervaren, maar
geef ons toch maar onze drie maaltijden.
Aanleg van de speelplaats
Op dinsdag 23 april komen de mensen van het Biotechnicum naar onze school. Er
wordt gestart met de voorbereiding van de aanleg van de kleuterspeelplaats.
De vraag is of we nog kunnen planten of het reeds te laat op het seizoen is.
Leo op bezoek
Vandaag komt Leo op bezoek. Hij overloopt met ons de activiteiten.
Op vrijdag 19 april komt hij met de leerlingen van het vijfde leerjaar nestkastjes
maken en op dinsdag 23 april worden ze in de namiddag opgehangen in Den Hans.
Op vrijdag 24 juni gaan de leerlingen van het zesde in de voormiddag en de leerlingen
van het vijfde in de namiddag hooien aan de Vlasroterbeek.
Ook het vierde zal helpen bij de bouw van een insectenhotel. Hier maakt Leo concrete
afspraken met juf Ingrid.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 14 mei om 12.00 uur in de klas van meester Erik,
breng jouw boterhammen mee! (zeker Maxi)
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