Verslag MOSMOS-leerlingenraad maart 2015
Agendapunten:

Wereldwaterdag
Zwerfvuil
Vernielingen
Bezoek basisschool Reppel
Project

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

Lieke is ziek en wordt vervangen door Luna Pareijn.

Wereldwaterdag
Voorstel om op wereldwaterdag de lln welkom te heten op school.
De eigenlijke dag komt pas later, maar we willen toch de aandacht vestigen op wat
deze dag betekent voor de toekomst van de wereld.
Samen met de leerlingenraad een ontvangstmoment organiseren.
Zwerfvuil
Het vijfde (en het zesde leerjaar) is (zijn) ingeschreven om deel te nemen aan de
actiedag tegen zwerfvuil.
De juiste instructies volgen later nog.
Vernielingen
De lln van de MOS-raad zijn de klassen afgegaan om iedereen op de hoogte te brengen
van de vernielingen aan de wiglo.
Die vernielingen zijn gestopt, maar nu beginnen sommige kleuters de bakken met
voorjaarsbloeiers aan te pakken. Ze trekken de bollen uit de grond of plukken de
bloemen.
Bezoek basisschool Reppel
Zij waren heel enthousiast en ze hebben een aantal ideeën opgedaan om ook in hun
school te realiseren.
De wiglo en het bijenhotel en ook de kleuterspeelplaats konden hen bekoren.
Zij gaan echter proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden, want hun budget
was niet zo hoog.
Project
De leerkrachten en leerlingen hebben het spel mee helpen uitknippen en lamineren.
We komen volgende week nog een keer samen om een aantal kaartjes terug te lijmen.

Losse punten
De juf en de lln van het zesde hebben gemerkt dat er ganse stukken fruit in de groene
container verdwijnen. Misschien iedereen er nog eens aan herinneren dat, wanneer de
stukken fruit te groot zijn, je het fruit best in twee kan verdelen zodat de lln 2 dagen
kunnen genieten van het fruit.
De lln van de MOS-raad stellen zelf voor om nog eens de klassen af te gaan om de lln
op een aantal puntjes te wijzen.
Korte toelichting over de milieuraad van de stad Bree waar meester Francis en meester
Erik ook in zetelen.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 21 april om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

