Ouderraad 18 april verslag
Aanwezig: Elsie, Stephanie, Christelle, Karen
Verontschuldigd: Peggy, Kurt, Evelien, Marjolein, Dorien
School: Joeri, Astrid, Jolien

•

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

Decretale ouderraad
•

Website

Alles online, vraag aan Kurt om invulformulier in de kijker te zetten. Foto’s die we zelf trekken voor
op facebook sturen we door naar Joeri. Voor op de site naar Kurt.
•

Veiligheid schoolomgeving opvolging

Het zebrapad werd goedgekeurd door het college, op 26/04 komt dit op de gemeenteraad. Over de
andere zaken hebben we nog geen nieuws.
De gemachtigd opzichters verrichten prima werk. Astrid schildert vrijdag een extra lijn voor de
kleuters, er komt een brief aan de ouders mbt richtlijnen brengen en ophalen van de leerlingen.
•

Speelplaats kleuters

In de vakantie hebben de kleuterjuffen samen met hun partners, Gilbert, Bjorn, Yves, Thierry, Kristof
en Karen de omheining en hokken voor de geiten en kippen gemaakt, een autoracebaan gemaakt en
een stuk van de trein afgeschuurd en gebeitst. Tijdens de weekends en de vakanties zorgen Elsie en
Christelle voor de dieren. Zij krijgen elk een sleutel van de kleuteruitgang.
De opbrengst van de taartenslag zal gebruikt worden om fietsjes aan te kopen.
•

Vlaamse fietsweek

Door de derde graad wordt er een parcours afgelegd aan de sporthal en rijden ze over en weer naar
De Gavers in Geraardsbergen. Op vrijdag 21 april worden hun fietsen gecontroleerd op school,
Gilbert, Yves en Alain komen hiervoor helpen. Op vrijdag 5 mei fietst het 6de leerjaar. Gilbert fietst
mee, samen met Lieselotte, Petra en Mien. Karen volgt met de wagen. Op dinsdag 9 mei fietst het 5de
leerjaar met Jolien, Petra, Mien en Joeri. We zoeken nog iemand om met de wagen te volgen.

•

28/04 vrijdag zeepkistenrace (fluorap slotmoment)

We proberen zoveel mogelijk ouders mee te krijgen met buggy’s voor de kleuters. Astrid maakt
hiervoor een briefje op. We vertrekken om 9u op school. Bij goed weer picknicken we in het park.
Joeri bekijkt de mogelijkheid om het Kadeeken te gebruiken en of we eventueel samen met Ikke
kunnen picknicken.
•

Evaluatie 31/03 verjaardag octopus

Is goed geweest. Algemene suggestie om alle hulpvragen zo vroeg mogelijk te stellen zodat mensen
die zich willen engageren zich ernaar kunnen schikken.

Feitelijke vereniging
•

Kostprijs busvervoer

Om zeker te zijn dat we engagement kunnen nakomen worden de prijzen van de bus nagekeken.
•

Drinkbussen

Astrid stelt de drinkbus Sistema Squeeze voor. Stephanie vergelijkt de prijzen op internet, Karen
handelt dit af. We bestellen 30 stuks. Zodra de voorraad bij Van Impe op is zal Astrid ze beletteren.
Zij is bereidt dit aan de kostprijs van het materiaal te doen (schatting 5 EUR voor 20 namen).
•

28/04 vrijdag zeepkistenrace (fluorap slotmoment)

We proberen zoveel mogelijk ouders mee te krijgen met buggy’s voor de kleuters. Astrid maakt
hiervoor een briefje op. We vertrekken om 9u op school. Bij goed weer picknicken we in het park.
Joeri bekijkt de mogelijkheid om het Kadeeken te gebruiken en of we eventueel samen met Ikke
kunnen picknicken.
•

sponsorloop donderdag 18 mei

Joeri bespreekt het voorstel met alle leerkrachten. Om elastiekjes uit te delen, het standje water /
fruit te bemannen zijn Elsie, Christelle en Yves er alvast bij. Karen zoekt nog extra hulp.
•

Schoolfeest 24/06

Er is nog niets concreets maar wie kan, graag zaterdag volledig vrij houden, werk zal er sowieso zijn.
•

Evaluatie 24-25/03 wafelfeest

Opbrengst tombola 533 EUR, volgend jaar micro gebruiken, niet alleen rond gaan en mensen laten
weten dat een lotje slechts 1uur geldig is.
Voor volgend jaar is er nog een oma aan de schoolpoort die een prijs bij Slagmuylder zal vragen.
Voorstel opruimploeg in planning.

Volgende vergaderingen
16 mei en 13 juni

