Verslag MOS-leerlingenraad april 2018
Agendapunten:

Volpago
16 mei
Propere straten
Losse punten

Aanwezig:

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

Volpago
De 'tolken' hebben alles doorgestuurd, nu is het wachten op reactie uit Italië.
Van de Nederlandse gids hebben we nog altijd niets gehoord.
Iemand van 'SAB' zou ook nog het lied komen opnemen.
16 mei
Nascholing "Openschooltuinendag"
Gluren bij de buren: bezoek de "vergroende" speelplaats van scholen bij jou in
de buurt en doe frisse ideeën op voor je eigen speelplaats.
Onder dit motto krijgen we deze dag leerkrachten op bezoek die ideeën willen
opdoen voor hun school.
We gaan de leerlingen van de MOS-raad elk een deeltje van de speelplaats
laten voorstellen. Ze krijgen nog de aangepaste tekst.
Propere straten
Op vrijdag 20 april nemen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar weer
deel aan de actie 'Proper straatbeeld'. Ze zullen het vuilnis oprapen en
verzamelen op de aangeduide straten. Nu maar hopen dat ze minder moeten
rapen dan vorig jaar.

Losse punten
Klaas stelt voor om het systeem van de 'Groene mannetjes' terug in te voeren.
Dat zijn kinderen die toezien op de netheid van de speelplaats en met borstel of
grijptang eventueel vuilnis te lijf gaan.
Loïs stelt voor om een bak op een tafel te plaatsen, zeker op woensdag, waar de
leerlingen hun restjes van fruit in kunnen deponeren en we de inhoud
naderhand aan de kippen kunnen geven.
Ella en Eline zullen deze keer de kar trekken om de speelplaats te borstelen. Zij
zullen deze week helpers zoeken om de speelplaats weer netjes te krijgen.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 8 mei om 12.00 uur in de klas van meester Erik,
breng jouw boterhammen mee!
Verslag: Weltens Erik

