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Aanwezig:

Julie en Luna en Vic en Timon voor het zesde leerjaar
Matisse, Sofie, Loïs en Klaas voor het vijfde leerjaar
Juf Rina, meester Francis en meester Erik

Het deel-project/beslissing
De leerlingenraad heeft beslist dat ze 5 euro standgeld gaan vragen en de inkom is
voor iedereen gratis. er mogen ook mensen van buiten de school.
Alles gaat door op 23 juni. De MOS-raad willen ook een standje.
Hoe maken we het bekend? We maken een affiche en hangen die aan de schoolpoort.

Bezoek van de jury
Op 31 mei komt de jury op bezoek.
De powerpoint is klaargemaakt door meester Francis. Nu wordt er de passende tekst
bij geschreven. Dan komen we weer samen om alles te verdelen en kunnen ze de tekst
uit het hoofd leren.

Opmaken werkverslag
We bekijken globaal de activiteiten van de afgelopen 2 jaar. Wat is je bijgebleven?
Wat was goed? Wat kan beter?
Bezoek aan de boerderij: Je kreeg veel uitleg over het eten van elk dier.
Hooien aan de Vlasroterbeek:
We vonden een braakbal van een uil.
Het wateronderzoek is heel leuk.
Er was honing van wilde bijen.
De wandelingen met de wereldwaterdag zijn heel leuk en leerzaam. Vorig jaar was het
extra leuk omdat we van de stad Bree een verrassing kregen, namelijk een
voederhuisje voor vogels.
Uitleg over het weeshuis door Frans Vandueren. Nu snappen we beter voor wie en
voor wat we werken.
Het honden-baasjesproject maakt ook een grote indruk op de leerlingen.
Het afvalrapen, dan pas valt het op wat de mensen allemaal weggooien.
Ik deel. Het was een aangename dag omdat we leerden dat delen meer is dan alleen is
weggeven of iets krijgen.
Project verkeersveiligheid, het project waarbij we het belang van het dragen van een
fluovest zagen, opende ons letterlijk de ogen.
De nestkastjes die we mochten bouwen en ophangen. Het is fijn om te zien dat je kan
bijdragen aan een huisje voor vogels.
Herfstmarkt omdat we dan geld inzamelen en we leren delen wat we teveel hebben.

De milieuboot is een activiteit die zeker moet blijven. Je leert veel over het leven in en
op het water.
Ook op schoolreis is er aandacht voor natuur. Planten zoeken die mensen kunnen
genezen (geneeskundige wandeling in het Gallo-Romeins museum in Tongeren, naar
Hidrodoe waar we veel leerden over water en het juiste gebruik ervan.
De kleuters gaan vaker buiten eten nu ze mooie stoeltjes en tafeltjes hebben.
Zoeken van kriebeldiertjes vinden de kleuters ook heel tof.
Door de omheining van de zandbak is die ook veel mooier en aangenamer om in te
spelen geworden.
We zaaiden klaprozen op vraag van de stad Bree. Zo willen we de herinnering aan de
eerste wereldoorlog levend houden.
Borstelen van de speelplaats wordt ook als positief ervaren. De steentjes blijven beter
in de kleuterbak en het is veel aangenamer op de speelplaats.
We vonden het ook goed dat onze schoolbanken een nieuw leven gevonden hebben in
ons weeshuis in Haïti.
De ijzercontainer is ook positief onthaald. vele mensen hebben metalen gebracht en
hoewel de opbrengst wat tegenviel hebben we toch bijna 2 ton metaal verzameld.
Het verkeerspark wordt heel positief ervaren. Zeker om opnieuw te doen.
De les over de dode hoek met de vrachtwagen en de bijhorende rode mat waren heel
verrijkend en dragen bij tot verkeersveiligheid.
Wat staat er nog te gebeuren?
Op vrijdag 12 mei is er een duurzaamheidsproject voor de leerlingen van het tweede
en het derde leerjaar op SAB.
Op maandag 22 mei is er de sponsorloop voor 'Kom op tegen kanker'. We maken het
thema ook bespreekbaar in de klassen.
De stad Bree wil nog een natte zandplek aanleggen voor zwaluwen op de strook
braakliggende grond achter de platen. Het derde leerjaar zal helpen bij de realisatie.
In juni gaan het vijfde en het zesde leerjaar nog hooien aan de Vlasroterbeek.
Er staat nog een (werk-)bezoekje gepland voor de eerste graad aan het bosje. Details
volgen nog als we een datum kunnen prikken met Leo.

Losse punten
De haan is soms wel agressief. er wordt naar een oplossing gezocht.
De haan is een goede haan die goed zorgt voor de verdediging van de kip, maar hij laat
te duidelijk zien dat hij geen andere baas duldt in het hok. meester Erik is al een
tiental boerderijen afgegaan maar er is nergens een 'vacature' voor een haan.
Uitkijken voor een datum om de speelplaats nog een poetsbeurt te geven.

Volgende bijeenkomst: ligt nog niet vast, maar je mag dan zeker jouw
boterhammen vergeten!!
Verslag: Weltens Erik

