Verslag MOS-leerlingenraad maart 2018
Agendapunten:

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 Rina, juf Nele en meester Erik
Afwezig: Matisse

Volpago
De eerste reactie is binnen. Er is een start gemaakt. Nu gaan we op 22 maart
verder werken aan de voorstelling van onze school in samenwerking met SAB.
Wereldwaterdag
Gaat weer door op 22 maart. Meester Francis en meester Erik gaan om 10.00
uur al naar SAB waar begonnen wordt met de voorstelling voor Volpago.
Alle leerlingen wandelen die dag 6 km als symbolische afstand voor de
gemiddelde afstand die mensen in ontwikkelingslanden dagelijks moeten
stappen om aan drinkbaar water te geraken.
Het voorstel dit jaar is dat elk kind 1 liter water meebrengt naar school. Er is
maar 1 voorwaarde, het mag geen leidingwater zijn, maar regenwater,
putwater, water opgevangen in een emmer, ton of water uit een beek of vijver.
Elk kind draagt zijn liter water gedurende de 6 km en op het einde proberen we
zo 114 liter water te verzamelen. Dit was in 2017 het gemiddeld dagverbruik
van elke Vlaming.
Samenwerking met Nederland
Zoals eerder gezegd is er een mail vertrokken via Leo Corstjens waarin we een
voorstel tot samenwerking hebben gedaan. Tot op vandaag is er nog geen
antwoord gekomen op onze mail.
Losse punten
De dopjes van dankflessen worden nog altijd verzameld en worden dan via
'Open Kans' op de juiste plaats gebracht. Juf Rina stelt 2 'dopjesagenten' aan
die regelmatig in de klassen de dopjes verzamelen.
Er is ook weer sprake van aankoop van zonnepanelen. Na twee eerdere
mislukte pogingen om zonnepanelen op de daken van onze school te krijgen is
het nu afwachten wat het voorstel zal worden.

Het derde leerjaar zal gevraagd worden om de speelplaats te borstelen. Vooral
het afdak aan de kleine poort moet dringend geborsteld worden.
Elke klas mag beginnen om zijn eigen m²-bak in orde te brengen. Potgrond is
in het tuinhuisje.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 17 april om 12.00 uur in de klas van meester
Erik, breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

