Verslag ouderraad
10 maart 2015
Aanwezig: Linde Quintelier, Saskia Eeckhout, Johan Bergmans, Vanessa De Geest, Juf Sofie,
Meester Bart, Meester Sam, Els Verholen, Johan Kockelkoren , Martine D’Hollander,
Koen Van Hecke, Veronique Verhelst, Nico Galloo.
Verontschuldigd: Nita Wiersema, Ann D’ Hollander, Kelly Vandermeulen Mr. Geert, Sylvie De Baere,
Nathalie Van Driessche, Veerle Van Houdt.
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Goedkeuring vorig verslag

Het verslag is goedgekeurd.

2 Opfrissen speelplaats + groter afdak.
Meester Sam, laatstejaars stagiair, maakt momenteel een eindwerk over de speelplaats. Hij zet zich
in om samen met de leerlingenraad na te denken over dit project. Hij heeft ook een blog op de
website van de school (http://speelplaatswerking5sprongmoerzeke.blogspot.be/) waar allerhande info
staat over dit project: zoals de leden van de leerlingenraad, hoe de speelplaats er nu uitziet,
verslagen van de leerlingenraad, zoekertjes (momenteel zijn ze vooral op zoek naar oude kussens en
boeken voor een leeshoek), enz. Er is reeds een briefje meegegeven met de verwijzing naar deze blog.
Het idee om de muren van de speelplaats te verfraaien met graffiti wordt ook al uitgewerkt, er loopt
momenteel een tekenwedstrijd waaruit de leerlingenraad zal kiezen welke tekeningen op de muren
zullen “gespoten“ worden.
Voor de lopende projecten zijn er reeds meerdere sponsor gevonden waarvoor dank!!!
De ouderraad denkt eraan om een nieuwe overkapping te realiseren aan de kant van het derde en het
zesde leerjaar (van aan Mr. Geert zijn bureau tot aan de toiletjes) en om de bestaande overkapping
te vernieuwen. Het afdak van de kleuterschool zal ook bekeken worden, en de muren kunnen eventueel
ook met graffiti opgefrist worden.
Verder gaan we bekijken of het (financieel) mogelijk is om de verharding van de speelplaats aan te
pakken. Om deze onderwerpen verder uit te werken zouden we een werkgroep willen oprichten met de
directie, enkele leerkrachten en enkele leden van de ouderraad.
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Nieuwe toiletjes

Na een maand zwoegen, zweten, kappen, breken en weer opbouwen zijn de nieuwe toiletjes klaar. Het
is nu enkel nog in spanning afwachten op de rekening.

4 Website school
Als je op de website naar de foto’s van de school kijkt, blijkt dat er weinig of geen foto’s van de
kleuterklassen te vinden zijn. Volgens juf Sofie is het praktisch niet zo gemakkelijk om dit te doen.
Ze gaat nog eens navragen bij Mr. Geert hoe ze dit juist moeten doen.
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5 Wintersneukelzoektocht
Deze was heel goed en we zijn dan ook tevreden met de 130 deelnemers.
Er was, volgens de deelnemers, veel te verkrijgen voor weinig geld.
We gaan dit volgend jaar zeker terug doen maar we moeten er dan op letten dat we op de een of
andere manier de oplossingen van de zoektocht bekend maken zodat de deelnemers niet het gevoel
hebben dat ze voor niks gezocht hebben. Misschien ook een prijs voorzien?

6 Lichtmis maandag 2 februari
Was heel positief en er was niet veel werk aangezien de pannenkoeken weer reeds gebakken waren.
2 pannenkoeken per leerling is meer dan genoeg, voor de kleuters is 1 al voldoende.

7 Dak garage en koepel
Het dak van de garage (berging) is hersteld, de koepel zal binnenkort aangepakt worden.
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Oude gsm’s

Wegens het grote succes bij de organisator konden we voor dit schooljaar niet meer inschrijven. We
gaan dit zeker volgend schooljaar organiseren ergens in oktober.
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Receptie eerste communie

Wij zorgen dit jaar voor de versiering (bloemen) in de kerk en de fotograaf + de filmploeg. De
Dobbelsteen organiseert de receptie maar we moeten hier wel nog helpers hebben: 5 op zaterdag 9
mei (zetten zaal) en 5 op zondag 10 mei.

10

Verkeersplatform Hamme

We gaan contact opnemen met Gunnar Plovie, de verantwoordelijke van dit platform, voor het
“probleem” in de Sint Baafswijk (mogelijkheid om hier enkele richting van te maken).

11

Autostoeltjes

Er zou weinig of geen reactie gekomen zijn op onze brief met de vraag om autostoeltjes. Johan
Kockelkoren, die regelmatig eens een rommelmarkt bezoekt, gaat “op jacht” om er misschien enkele
tegen een interessante prijs aan te kopen. We gaan ook nog eens een oproep doen op onze Facebook
pagina. Nu zou er, bij vervoer, een briefje meegegeven worden dat de kinderen “klikvast” in de auto
moeten zitten.

12

Bedankingsfeestje ouderraad

Ons jaarlijks bedankingsfeestje dat gepland was op vrijdag 19 juni wordt verplaatst naar zaterdag 20
juni.
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13

Schoolfeest

De tent ligt vast maar er zou een meerkost zijn voor de verzekering. We gaan op zoek om dit zo
goedkoop mogelijk te kunnen regelen.
De tombolaprijzen worden verzameld en we gaan nu beginnen met bevragen bij de zelfstandigen.
Het grootouderfeest is, wegens groot succes, ENKEL voor grootouders!!! We gaan bonnetjes verdelen
zodat enkel de grootouders een gebakje met koffie kunnen krijgen. Ouders zijn welkom enkel als ze
komen helpen.
De nodige brieven gaan aangepast worden alsook de prijslijsten en de bonnetjes. De prijs van de
drank gaat met 10 cent omhoog maar de oude “jumpies” zijn wel nog geldig.
Tafels en stoelen: Johan K. zorgt voor tafels en banken (om bij te zetten), verder gaan we kijken bij
de Gemeentedienst, de provincie, De Clippeleir, tenten Kris, Saeys,…
We gaan ook bij de gemeente een aanvraag doen voor het podium, vlaggen en masten, nadarafsluiting,
podiumbakken.
De quiz is in volle voorbereiding.
Zeepkistenrace: Nico V.M. heeft een volledig plan uitgewerkt over hoe we dit zouden kunnen doen, er
zijn ook al enkele voorontwerpen voor een affiche. Dit zal verder uitgewerkt worden samen met Nico
V.M..
Tot slot zijn we nog in volle verwachting van het thema om alle drukwerk te kunnen maken.

14

Varia

De grote Jump aan de muur zal binnenkort vervangen worden alsook de borden aan de invalswegen
naar Moerzeke.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 27 april 2015 om 20u
IEDEREEN WELKOM!
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