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Agendapunten:

Welkom aan de nieuwe leden
Hoera, de vierde groene vlag!
MOS 2015-2016
Losse punten

Alle leden zijn aanwezig:

Timon, Vic, Julie en Luna voor het vijfde leerjaar
Liesl, Catho, Jules en Sietse voor het zesde leerjaar
Juf Rina, meester Francis en meester Erik

Welkom aan de nieuwe leden
In het vijfde leerjaar heeft de stemming plaatsgevonden. De 4 nieuwe
vertegenwoordigers zijn Luna, Julie, Vic en Timon.
Ze zijn hartelijk welkom en worden ook aangemoedigd om hun mening te zeggen.
Omdat de vier vertegenwoordigers van het zesde gebleven zijn, kunnen we telkens
iemand van het zesde koppelen aan iemand van het vijfde. Dit geeft volgende
'koppeltjes': Sietse en Timon, Jules en Vic, Catho en Luna en Liesl en Julie.
Zij zullen zich ook gaan voorstellen in de klassen en de kleuters aanmoedigen om niet
meer met grind te gooien naar onze neerhofdieren.
Hoera, de vierde groene vlag!
We gaan op 12 oktober in Brussel onze vierde groen vlag afhalen. We mogen maar
met een kleine afvaardiging van de school gaan, dus nemen we alleen de leerlingen
van het zesde leerjaar mee. Bij de provinciale uitreiking kan dan iedereen mee.
We hebben twee leerlingen ingeschreven voor de 'Fair Trade'-sessie en twee voor de
'Water'-sessie, die doorgaan in de voormiddag. Twee leerlingen gaan in de namiddag
naar 'De boom in' en twee anderen gaan naar 'Water in de wereld'.
De meesters gaan in de voormiddag naar Francesca van Thielen en in de namiddag
naar Dirk Draulans.
Blijkbaar is er geen enkele basisschool die een vijfde groene vlag behaald heeft, dat
zou ons mee in de top van Vlaanderen brengen.
Voor de reis naar Brussel zullen de leerlingen van het zesde aan de slag moeten om de
reis uit te stippelen en de juiste uren van trein en bus op te zoeken.
De lln van het vijfde kunnen nu niet me, maar bij een volgende activiteit zullen ze er
zeker bij zijn.
MOS 2015-2016
We zullen zoals steeds ons best blijven doen om ons in te zetten voor MOS.
Er zal dit jaar weer een groot verkeersproject zijn, voor de rest zullen we alle
bestaande initiatieven proberen te blijven uitvoeren en ondersteunen. Maar we staan
open voor nieuwe initiatieven of activiteiten.

Losse punten
Opmeten van de T-shirts:

Julie, Vic en Timon een 'S'-maatje.
Luna een 'XL'-kindermaat
Juf Rina een 'XL'- volwassenmaat

We wachten nog op nieuws van de stad Bree die ons op 19 oktober willen vergasten
op een activiteit op Mariahof t.g.v. het behalen van de vierde groene vlag.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 6 oktober om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

