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Agendapunten:

Dikke truiendag
Volpago
Wereldwaterdag
Samenwerking met Nederland
Losse punten

Aanwezig:

Ella, Eline, Dieter en Noah voor het vijfde leerjaar
Sofie, Klaas en Loïs voor het zesde leerjaar
meester Francis, juf Nele en meester Erik
Afwezig: Matisse en juf Rina

Dikke truiendag
Net vandaag is het dikketruiendag. Hartelijk dank aan iedereen die
deelgenomen heeft. We moeten wel de juiste duiding geven dat deze dag veel
verder gaat dan alleen de verwarming een graadje minder warm af te stellen.
Volpago
Het was een geslaagde voormiddag. De opkomst was talrijk en iedereen die
beloofd had om aanwezig te zijn, was er. De vergadering was minder
stormachtig dan het weer buiten, maar het ging goed vooruit en een deel van de
gemaakte afspraken zijn al uitgevoerd.
Het schoolbestuur en het stadsbestuur hebben hun volle steun uitgesproken
voor het project. Ondertussen hebben we al samen met Jacky en Willy
afgesproken hoe we contact leggen met Volpago. De brief is opgesteld en zal
worden vertaald in het Italiaans en we hopen zo snel mogelijk een antwoord te
krijgen.
Bij de bevraging van onze leerlingen gaven ze aan dat ze het een heel boeiende
voormiddag vonden, maar de uitleg van Philippe was moeilijk. Ook de locatie
werd door alle leerlingen als een meerwaarde gezien.
Wereldwaterdag
Vrijdag volgt er een overlegmoment op SAB om de wereldwaterdag te
bespreken. We gaan al zeker voor de symbolische wandeling van 6 kilometer.
Water wordt ook ons thema voor de internationalisering.

Samenwerking met Nederland
Leo heeft opnieuw contact gelegd met gidsen in Nederland. We hebben een
mail opgesteld om ons voor te stellen en Leo zal proberen om, zeker voor de
eerste en tweede graad, een activiteit op te stellen om eenvoudig een
milieuoverleg op te zetten.
Losse punten
Leerlingen van het derde leerjaar hebben gevraagd of zij volgende keer de
speelplaats mogen borstelen.
Onze school is uitgekozen om onze speelplaats voor te stellen aan andere
scholen uit Limburg. Meer nieuws hierover volgt nog.

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

