MOS op school: schooljaar 2021-2022
1: Vergroening speelplaats
Dankzij de subsidie van de provincie Limburg hebben wij onze beide speelplaatsen kunnen vergroenen,
avontuurlijker en leerrijker maken.

Onze speelplaats heeft onder de vakantie gevoeld dat het een natte vakantie was. Het onkruid had flink
zijn best gedaan om er een kleine wildernis van te maken. Dankzij onze klusjesman Danny en de hulp van
enkele collega’s ziet onze speelplaats er weer netjes uit en kunnen onze kleuters weer volop op
ontdekking gaan en naar hartelust spelen.

Ook in onze groententuin zagen we veranderingen en dit in positieve zin.
Een koninginpage rupsenfamilie was aanwezig. Deze rupsen zijn opgehaald om in een aquarium te
groeien en te poppen tot mooie vlinders in het voorjaar. We houden jullie op de hoogte. De kruiden, de
courgetten, de zonnebloemen lieten zich van hun beste kant zien.

2: Strappen op school
Samen stappen en trappen naar school is een doel waar we elk jaar aan werken tijdens onze strapdagen.
Dit om een rustige, aangename en veiligere schoolomgeving te creëren.
De kleuters brachten die dagen tijdens de turnles hun fiets mee om hun stuurvaardigheid, trapbeweging,
evenwicht ...te laten zien. Voor sommige kleuters een hele ervaring, voor anderen een dagelijkse routine.
Er waren zelfs enkele kleuters die met een beetje hulp van de juf op een fiets zonder zijwielen konden
fietsen. Prachtig om de lach op elk gezicht van de kleuters te zien bij het lukken van de
fietsvaardigheidsoefeningen maar dit ook dankzij de inspanning van de ouders die ervoor zorgden dat de
fiets op school terecht kwam.

3: Zwerfvuilactie
Zwerfvuil vergaat trager en in sommige gevallen nooit. Het heeft ook een negatieve impact op onze
omgeving en daarom gingen wij met onze kleuters het zwerfvuil aanpakken dat rond de school te vinden
was. Geen mooi zicht al dat rondslingerend afval. Als MOS school houden wij van een propere omgeving.
Laat ons allen een goed voorbeeld zijn en het afval in de vuilbak gooien en niet op de grond.

4: Klusjesman
Onze school heeft in een paar jaar tijd een hele metamorfose ondergaan. Heel veel vergroening is daar
een onderdeel van. Dit wil ook zeggen dat we onze groene gedeeltes moeten onderhouden. We kregen al
hulp van Danny en Thieu maar sinds kort kunnen we ook gebruik maken van de helpende handen van
Ronny. We kunnen alleen maar zeggen dat we daar heel blij mee zijn.
Hartelijk welkom Ronny.

5: Herfstwandeling
Herfst: een mooi seizoen om met de kleuters op ontdekking te gaan. De geur op te snuiven van de
kleurrijk gevallen bladeren, het zien van verschillende paddestoelen, holletjes in de bomen en het
aanvoelen van herfstvruchten, het mos. Zelfs een kikker liet zich even zien.
Groot en klein heeft ervan genoten. Laten we respect hebben en zorg dragen voor al die mooie
elementen die de natuur ons geeft.

6: Koken/bakken met groenten uit eigen tuin
Er smaakt niets lekkerder dan dat wat we zelf zaaien en oogsten.
Het plukken van appels, het proeven ervan, het snijden in stukjes voor het bereiden van de appelcake om
er tenslotte heerlijk van te smullen.

Ook onze pompoen uit de groententuin moest eraan geloven. Niet om er een pompoenmonster van te
maken maar om er lekkere soep van te koken.
En dat ze smaakte kun je wel op de foto’s zien.

7:MISSIEMINDER
Op vrijdag 26 november 2021 organiseerde MOS voor de tweede keer #MissieMinder.
Het thema dit jaar is “wegwerpplastic”. Plastic is een veelzijdig product met een lage productieprijs. Het is
nog moeilijk weg te denken uit ons leven. De globale plasticproductie steeg van 1.5 miljoen ton in 1950
tot meer dan 335 miljoen ton in 2016. De helft van het geproduceerde plastic is voor eenmalig gebruik.
We spreken dan van wegwerpplastics. Heel wat wegwerpplastics komen niet in de recyclage- of
afvalstroom terecht, maar belanden jammer genoeg in de natuur.
Onze school helpt onze kleuters hier attent op te maken om zo de afvalberg te verminderen door mee te
doen aan de zwerfvuilactie, herbruikbare drinkbekers te gebruiken, koekjes in een doosje i.p.v. in de

plastieken verpakking, … En moest er dan toch plastiek aanwezig zijn dan sorteren wij dit in de voorziene
vuilzakken.
Helpen jullie ons milieu door thuis ook mee te werken aan deze actie en zo weinig mogelijk plastic te
gebruiken?
Dankjewel hiervoor!!!
Onze kleuters hebben over het thema wegwerpplastic in de klas het verhaal van “Zack gaat op reis” ook
bekeken.

