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Agendapunten:

Derde groene vlag
Brief ‘Bebat’
Speelplaats opruimen
Leermuseum derde graad
Losse punten
Vragen aan het schoolbestuur

Derde groene vlag
Waar moet een school aan voldoen als ze voor een derde groene vlag gaat?
We overlopen even de punten met de lln, staat hier iedereen nog achter?
De aanvraag zal deze week nog ingestuurd worden.
Brief ‘Bebat’
Er is een brief van ‘Bebat’ op school toegekomen en we kunnen vanaf 24 oktober tot
25 november dubbele punten verdienen per opgehaalde kilogram batterijen. We gaan
iedereen nog eens extra aansporen om lege batterijen in te leveren op school.
Speelplaats opruimen
De lln van het vijfde zullen de speelplaats een eerste keer opruimen.
We zullen in deze periode om de veertien dagen de speelplaats onderhouden, zo blijft
ze beter proper.
Meester Francis zal aan de gemeente een dertigtal paar handschoenen vragen die
gebruikt werden bij de opkuis van het bosje ‘Ter Hans’.
Leermuseum derde graad
We willen weer een project opstarten met een museumtentoonstelling als
slothappening. De vraag is echter, waar gaat onze voorkeur naar uit?
Drie mogelijkheden: Waterproject rond de milieuboot
Ter Hans, een project over het bos
Onze eigen schoolomgeving in al zijn aspecten.
De lln van de derde graad zullen in eerste instantie de knoop moeten doorhakken welk
thema ze gaan kiezen, in geval van keuze 1 zullen ook de lln en de juf van het vierde
leerjaar betrokken worden in dit alles.
Losse punten
Wat is er gebeurd met de aanplanting van inheemse struiken op onze school?
Eventueel nieuwe aanplanten, nu of later in een grotere vernieuwing van de
speelplaats.
De lln zouden graag in de krant komen met onze tweede groene vlag.
Vragen aan het schoolbestuur:
1. Om de speelplaats te onderhouden, zouden dan enkele harken en grasharken
aangekocht kunnen worden?
2. Is het mogelijk om toch ergens een compostbak te voorzien?

3. Is het mogelijk om in de achterste hoek van het grasveld een bijkomende vuilbak
te zetten?
Volgende bijeenkomst: dinsdag 13 december in de klas van meester Erik
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