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Verslag MOSMOS-leerlingenraad maart 2014
Iedereen is aanwezig.
Agendapunten:
Bouw insectenhotels
Werken met Leo Corstjens
Uitnodiging ‘Mensen maken MOS’
Wereldwaterdag
Losse punten
Bouw insectenhotels
Op dinsdag en woensdag 4 en 5 maart zijn Leo en de mensen van de groendienst heel
druk bezig geweest met de start van de bouw van ons insectenhotel.
Volgende week wordt het dak geplaatst en op donderdag en vrijdag zullen de
leerlingen van de derde graad en de eerste graad hun deel afwerken.
Later zullen we kijken wanneer de officiële opening zal plaatsvinden.
Werken met Leo Corstjens
Leo heeft voor de vakantie al gewerkt met de leerlingen van de tweede graad. Zij
hebben hun deel al bijgedragen aan het insectenhotel.
Donderdagnamiddag (16/03/2014) zijn de leerlingen van de derde graad de helpers, op
vrijdagnamiddag (17/03/2014) zijn dan de leerlingen van de eerste graad aan de beurt.
Leo zal ook het kleine insectenhotel, geschonken door de stad Bree, verwerken in het
grote geheel.
Uitnodiging ‘Mensen maken MOS’
Gedeputeerde Vandenhove nodigt ons uit op de persvoorstelling op woensdag 19
maart 2014 om 14.00 uur in zaal ‘Onder de blote hemel’ in het Provinciaal
Natuurcentrum, Craenevenne 86, Genk.
We mogen ook de 4 leerlingen van het zesde leerjaar meenemen, maar zij moeten nog
kijken of het lukt met hun sportverenigingen of hun toetsen.
We zullen ook het boek overhandigd krijgen met alle foto’s van de verschillende
organisaties.
Wereldwaterdag
Wereldwaterdag gaat dit jaar door op vrijdag 21 maart.
We zullen naar een bron gaan en daar water halen. We zullen een traject van 6 km
afleggen. We zullen elke leerling vragen om twee flesjes van een halve liter mee te
brengen. We vullen deze flesjes en vormen dan een slogan met deze flesjes.
Er volgt zoals steeds een duiding van de activiteit.
De kleuters zullen op de speelplaats een aangepaste activiteit doen waarbij ook zij
zullen stappen voor water.

Losse punten
Er zijn geen losse punten vandaag!

Volgende bijeenkomst:
Dinsdag 1 april : volgende MOS-vergadering om 12.00 uur in de klas van meester
Erik en breng jouw boterhammen mee!
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