Verslag MOS-leerlingenraad oktober 2017
Agendapunten:

T-shirt
13 oktober
Bijscholing
Herfstwandeling
Markt voor Osjosma
Losse punten

Aanwezig:

Ella, Eline, Dieter en Noah voor het vijfde leerjaar
Matisse, Sofie en Klaas en Loïs voor het zesde leerjaar
Juf Rina, meester Francis, juf Nele en meester Erik
Directeur Jos Everts

T-shirt
De nieuwe leden krijgen hun T-shirt aangemeten.
De bedoeling is dat ze klaar zijn om te gebruiken op vrijdag 13 oktober.

13 oktober
De stad Bree zorgt voor vervoer. De bus vertrekt aan ‘SAB’ en we vertrekken
om 6. 45 uur. We verzamelen om 06.30 uur.
De ouders krijgen nog een mail met de juiste gegevens.
Overlopen van het programma en kijken welke leerlingen de voorstelling gaan
doen en wie de sessies gaat bekijken.
We oefenen de uiteenzetting volgende week dinsdag en donderdag.
Bijscholing
Het ging over de aanleg van een moestuin op school. Maar je kreeg ook heel
veel mogelijkheden wat je met één vierkanten-meter-tuin allemaal kan doen.
Dit is zeker iets voor het voorjaar en we zullen de klassen die hieraan willen
meewerken zeker uitnodigen.

Herfstwandeling
Die zal hoogstwaarschijnlijk volgende week doorgaan. We wachten de
weersvoorspellingen af om een definitieve datum te prikken. Maar op dit
moment zijn de typische herfstkenmerken al heel goed zichtbaar, dus heeft het
geen zin om langer te wachten.
Markt voor Osjosma
Het briefje is opgesteld door de leden van de MOS-raad. Nu nog de juiste
datum prikken en de markt kan doorgaan.

We laten de markt doorgaan in de week van 16 tot 20 oktober. Het kan wel zijn
dat we ook onze herfstwandeling die week houden, maar dan blijft juf Nele op
school om de markt toch door te laten gaan.
De leerlingen van de MOS-raad hebben een briefje opgesteld dat aan Nathalie
bezorgd zal worden om af te printen en aan alle ouders te bezorgen.

Losse punten

Dieter wil graag de speelplaats onderhouden. Vrijdag zullen we een grote
opkuis houden zodat onze speelplaats er weer netjes bij ligt.
Ons MOS-dossier is ingestuurd, het wordt nog gecontroleerd en dan worden de
nieuwe subsidies uitbetaald. We laten de leerlingen van de MOS-raad al kennis
maken met de materialen die we aangekocht hebben en wijzen hen er op dat
deze materialen moeten gebruikt worden en dat ze niet in de kast belanden. Er
moet wel met veel zorg met de materialen omgesprongen worden.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 7 november om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

