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Agendapunten:

Inspectie/jurering
Project
Wiglo
Brief over zwerfvuil
Bezoek basisschool Reppel
Losse punten

Deze leden zijn aanwezig.

Voor het zesde: Bram, Sterre, Lucas, Lieke
Voor het vijfde: Catho, Jules en Sietse
Juf Rina, meester Francis en meester Erik

Liesl is ziek.
Inspectie/jurering
Er is een brief aangekomen voor een bezoek op 29 mei 2015. Maar dan is ook onze
schoolreis gepland. Samen zoeken we naar een nieuwe datum.
Project
Meester Francis geeft wat verdere uitleg bij het project.
Er zijn al een aantal ideeën geopperd, maar op de volgende personeelsvergadering
(26/02/2015) gaan we de praktische kant van die week bekijken en uitwerken.
We gaan ook proberen externen erbij te betrekken zodat we een brede waaier van
activiteiten kunnen aanbieden.
Brief over zwerfvuil
Er is een brief gekomen van het stadsbestuur met een uitnodiging om mee te werken
aan een grote opruimactie. We bespreken samen met de leerlingen of we mee gaan
doen aan de actie. De leerlingen van 5 en 6 zullen zelf kunnen beslissen of ze wel of
niet deelnemen. De beslissing is gevallen bij (grote) meerderheid: “We nemen deel aan
deze actie!”
Wiglo
Het valt de laatste tijd op dat, vooral kleuters, vernielingen aanbrengen aan de wiglo.
Misschien kunnen de leden van de MOS-raad eens gaan uitleggen bij de kleuters wat
de bedoeling is van de wiglo en hoe ze die juist moeten gebruiken.
Maar blijkbaar zijn er ook klassen in de lagere school die zich niet goed gedragen in
de wiglo. Daarom gaan de leden van de MOS-raad alle klassen af om het juiste
gebruik van de wiglo toe te lichten.
Bezoek basisschool Reppel
Vandaag zal een delegatie van de basisschool van Reppel onze school bezoeken. Ze
komen de realisaties i.v.m. ‘MOS’ bekijken. Ze willen vooral uitleg bij het bijenhotel
en de wiglo, maar willen ook alles weten over de kleuterspeelplaats en het afboorden.

Losse punten
De leden van de MOS-raad stellen voor om op vrijdag 13/02/2015 tijdens de speeltijd
van 14.25 uur tot 14.40 uur de speelplaats op te ruimen en dit met iedereen die zich
voor dit doel wil inzetten.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 10 maart om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

