Vergadering ouderraad 12 november 2018

________________________________________
1. Verwelkoming door de voorzitter + overlopen verslag vorige
vergadering.
Op de vorige vergadering hebben wij ons Pietenfeest en Dag van de
leerkracht voorbereid. Nu gaan we die evalueren en bespreken.
Wij bereiden onze kerstdrink voor en bekijken wat we al kunnen doen voor het
schoolfeest.
2. Evaluatie dag van de leerkracht
Dit jaar gooiden we het over een andere boeg en besloten de leerkrachten te
trakteren op een middaglunch onder collega’s in plaats van allen een
individueel cadeautje. Dit werd heel hard geapprecieerd door alle leerkrachten
en dames van het secretariaat. Velen zijn ons erna komen bedanken en
noemden het zelfs een soort “team-building”. Na al die lieve en positieve
reacties die we persoonlijk mochten ontvangen alsook op onze Facebookpagina, willen wij dit de komende jaren zeker behouden. De dames van de
opvang kregen ook een leuke attentie en waren zeer positief. Het
middagtoezicht werd door enkele ouders overgenomen, die we hierbij
nogmaals willen bedanken.
Wij bekijken de mogelijkheid om ijsemmers of wijnkoelers te voorzien om de
cava fris te houden.
3. Evaluatie pietenfeest
Een woord voor deze TOP-editie! WOW! 1100 pannenkoeken gingen over de
toonbank. Het zonnetje straalde. Alles verliep vlotjes. Alle juffen en meesters
waren van de partij, alsook extra helpers. We hebben alle pannenkoeken voor
Lichtmis zondags gebakken zodat al het materiaal ’s avonds kon worden
opgehaald/weggebracht. We haalden een mooie cent binnen en willen
iedereen die is komen helpen of komen smullen superhard bedanken.
Onze nieuwe opstelling viel bij velen in de smaak, zeker bij de bakkers van de
pannenkoeken. Vanaf nu zetten we hen aan het secretariaat zetten, ook de
afhaal- toog werd vaak gebruikt. De hoge tafels vonden de mensen ook zeer
handig en leuk in gebruik.
Wij zullen tegen het schoolfeest kaarten met 5 Jumpi’s introduceren, omdat er
toch vraag was naar “kleinere” kaarten in plaats van vele losse Jumpi’s.
P.S. : extra bedankt aan Narcy om de stoelen weg te brengen naar hun nieuw
onderkomen.

4. Kledij inzameling
Via Mevrouw Kathleen kregen wij een mailtje om een kledij- inzameling te
doen. We zouden de kledij een week lang verzamelen. We maken reclame via
briefjes bij de buren, affiches ophangen bij de bakker, in de Spar,… Hoe meer
kledij, hoe meer centjes 😊! Per kilo kledij krijgen wij 0,30 EURO. We hebben
wel de toestemming van de gemeente nodig om die containers te plaatsen.
Mail werd reeds verstuurd. Na goedkeuring van de gemeente, stellen wij een
briefje op met duidelijk voorbeelden wat er in de containers mag worden
gedeponeerd.
De inzameling zouden we laten doorgaan van 17 tot 21 december. In het
teken van de warmste week doneren wij een deel van onze winst aan een
goed doel. Er zouden 4 grote containers onder het afdak komen te staan. De
kledij wordt liefst los of in plastic zakken verzameld.
5. Kerstdrink
Op 21/12 vragen wij de leerkrachten om de lessen wat vroeger te stoppen
zodat we een heuse kerstfuif kunnen vieren. We vragen aan meester Bart of
hij de muziek wil verzorgen naar aanleiding van de warmste week en de
ouderraad trakteert iedereen op warme choco, soep, glühwein of koffie.
Het lager heeft die dag les tot 14.30 en komen daarna feesten op de
speelplaats. De kleuters mogen ons vanaf 15 uur vervoegen. Alle kinderen
worden die dag opgehaald via de Killestraat.
We vragen de leerkrachten of ze de kerststal willen zetten en vragen de
Kerstman of hij op bezoek komt.
6. Klasbudgetten
Wij willen de klasbudgetten behouden, maar door de grote “schuld” waar we
mee zitten vanwege het afdak, gaan we dit bedrag tijdelijk moeten halveren.
Wij willen zo snel mogelijk van die lening verlost zijn, waardoor we hierop
moeten besparen. Het neemt zeker niet weg dat de leerkrachten altijd bij ons
mogen aankloppen als er extra kosten zouden zijn of extra materiaal moet
worden aangekocht. De budgetten worden na nieuwjaar uitbetaald.
7. Schoolfeest
Op 24, 25 en 26 mei vieren we feest en we bekijken nu al wie zich, wanneer
kan vrijmaken.
Mevrouw Kathleen regelde alvast het parkeerverbod op 25 mei voor onze
speelstraat. Sabam wordt aangevraagd en materiaal bij de gemeente wordt
gereserveerd alsook een obstakelbaan bij de cm. We bekijken de mogelijkheid
om verschillende standjes met spelletjes te voorzien. “Gekke fietsen” werd ook
meermaals vernoemd.
Chris Tent komt de speelplaats eens bekijken zodat we zeker de totale
oppervlakte goed benutten.

Wij werken dit jaar samen met Keurslager Monsieur uit Hamme, bij wie we
een hele mooie prijs hebben gekregen voor het eten.
Vanaf januari delen wij briefjes uit voor tombola prijzen en sponsoring.
8. Kerstmarkt 4 gekroonden
Wij bekijken de mogelijkheid om op de kerstmarkt taarten te verkopen en
kerstrozen. Dit staat nog niet vast.
9. Varia
- Opvang vakantie. Dit werd vorig jaar al eens aangehaald tijdens de
schoolraad. Er is veel vraag naar extra opvang tijdens de vakantie, dus
gaan wij de gemeente nogmaals aanspreken en zien wat er mogelijk is.
- Datum receptie/ ontbijt communicanten : 19/5
- Cadeau eerste communie, samenwerken met dobbelsteen en Kastel:
Onze attenties voor de kinderen van het eerste leerjaar zijn zo goed als
op. Tegen de volgende vergadering denken wij al eens na over een
alternatief.
- We vragen bij Hubo of ze voor ons iets kunnen betekenen bij de
aanschaf van een gereedschapskist.

1. Aanwezigen
Van Driessche Nathalie

Candaes Sophie

Verholen Els

Mevr. Kathleen

Clarisse Annelies

Juf Ilse ( 1e kleuterklas)

D’Hollander Ann

Juf Martina (2e leerjaar)

Bergmans Johan
Van Hecke Koen

De volgende vergadering gaat door op maandag 14/01/2019 om 20 uur.
Tot dan!

