VERSLAG MOS-raad dinsdag 16 januari 2018
Aanwezig:
juf Leen en juf Griet
1A Axl, 2A Arthur, 2B Daan, 3A Mette-Marie, 3B Noa en gust, 4A charlotte, 4B Louis, 5A Frederique
5B Elise
Onderwerpen:
-Dikketruiendag
-Problemen toilet lagere school

1. DIKKETRUIENDAG
We bekeken samen de poster en de lln zochten zelf naar de bedoeling !! (MOEILIJK)
-

Er is veel te weinig groen in de stad !!
Daardoor warmer in de zomer en soms waterproblemen !!
WANT groen maakt koeler en zorgt ervoor dat de regen beter wegtrekt !!

Ideeën ??
-

We komen ‘ frisgroen’ naar school
Wie wordt de groenste klas ??
Nadenken over de spellplaatsvergroening via woorden, beelden, …..

Inkleding op dikketruiendag !
*VRIJDAG 2 februari om 8u35 stellen we de actie voor op de speelplaats.
*DINSDAG 6 februari
-Kom zo ‘frisgroen’ naar school
-Bekijk de video op www.dikketruiendag.be / bespreken poster/…
-Tegen 15u zorgen voor ‘ de groenste klas’ !!
jury ( = MOSraad en juf Griet komen langs en maken een winnaar in de bovenbouw en
onderbouw bekend)
-Die dag staan de lln ook eens stil bij de ‘ vergroening van de speelplaats’ . adhv woordspin,
plattegrond …..

PROBLEEM TOILETRUIMTE !!
Wat vinden jullie niet zo fijn ?? wat ondervinden jullie zelf ??
-

Er wordt vaak niet doorgespoeld
Er ligt papier op de grond
Er wordt op de bril, grond geplast
Spelende kinderen
Vuil in de wasbak
Spelen aan de drankfontein , prutsen, ….
…
Hoe lossen we dit op ?
We kunnen slogans maken en moeten kinderen die iets fout doen doorgeven aan de juf,
meester.
Samen kwamen we tot de slogans :
1. HOU HET HIER NETJES ! ( deur van de toiletruimte)
2. SPOEL ME DOOR ! ( deuren toilet)
3. GOOI ME IN HET TOILET ! ( thv de wc-rol)
4. VERSPIL GEEN WATER ! ( thv wasbak en drankfontein)
We maken de slogans en de lln geven eerst in de klassen uitleg bij de slogans. Nadien hangen
we ze op in de toiletruimte.

