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Aanwezig:

Linde Quintelier, Saskia Eeckhout, Johan Bergmans, Vanessa De Geest, Juf Katrien,
Sylvie De Baere, Johan Kockelkoren , Veronique Verhelst / Nico Van Meersche, Nathalie
Van Driessche, Nico Galloo, Veerle Van Houdt, Ann D’ Hollander.

Verontschuldigd: Mr. Geert, Nita Wiersema, Kelly Vandermeulen, Els Verholen, Martine D’Hollander,
Koen Van Hecke, Juf Els

1 Goedkeuring vorig verslag.
Geen opmerkingen.

2 Project speelplaats.
De onderlaag (lichtblauw) is reeds aangebracht en er zijn al enkele stukken met graffiti bespoten:
leeshoek, muurkeklop. Aan de leeshoek zijn ook enkele bankjes aan de muur bevestigd. De rest van de
graffiti zal binnenkort aangebracht worden.

3 Speelplaats kleuters.
Op deze speelplaats zal er in de tweede helft van juli graffiti gespoten worden. De ouderraad gaat de
onderlaag aanbrengen voor 10 juli. De kleuterjuffen kunnen al eens beginnen nadenken over wat
(tekeningen) er juist op de muren moet komen. We gaan ook eens bekijken of we de bankjes eens
kunnen vernieuwen want die zijn niet meer in zo een goeie staat.

4 Brieven gescheiden ouders.
Er is een vraag geweest hoe het zit met de briefwisseling (brieven schoolfeest, uitnodigingen van
activiteiten,…) voor leerlingen wiens ouders gescheiden zijn.
Dit zal via mail in orde gebracht worden.

5 Autostoeltjes
In de folder van Kruidvat staan autostoeltjes voor €8.99/stuk. We gaan eens informeren of er geen
extra korting te verkrijgen is bij aankoop van ±20 stuks. Als er geen korting is, gaan we nog een
beetje afwachten. (Bij de opmaak van het verslag is er al een reactie van Kruidvat gekomen:
aangezien dit een bodemprijs is, wordt er geen extra korting gegeven). We kijken verder uit via
Facebook, rommelmarkten, …
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6 Buttons.
Zouden we eens geen buttons (laten) maken met de naam van de leerling op om te gebruiken bij
buitenschoolse activiteiten zoals: bosklassen, zeeklassen, schoolreis, …?
Er is de opmerking gemaakt dat een wildvreemde, met al dan niet slechte bedoelingen, de leerling met
de naam kan aanspreken om zo het vertrouwen te winnen. Beter lijkt ons om er een te maken met het
logo van de school en eventueel een telefoon (gsm) nummer van de school en/of de begeleidende
leerkracht. We zouden deze kunnen uitdelen in september, bij de start van het schooljaar. Het is dan
wel de bedoeling dat de buttons in de klas bewaard worden zodat er niet te veel kwijt geraken.

7 Schoolfeest 29 - 30 – 31 mei 2015
~ Planning.
Dinsdag 26 mei:
18u. tent zetten
Donderdag 28 mei
18u. tent inrichten
Vrijdag 29 mei:
Vanaf 9u.30 tent klaarzetten
Na de middag grootouderfeest
Daarna opruimen.
Zaterdag 30 mei:
Voormiddag: alles klaarzetten voor de zeepkistenrace
14u. zeepkistenrace
19u.30 quiz
Daarna opruimen.
Zondag 31 mei:
9u.30 tent klaarzetten
11u.30 tot 14u. eetfestijn
15u. familievoorstelling
Daarna opruimen.
Maandag 01 juni:
18u. afbraak tent.
~ Tent.
De tent is in orde, we gaan de verzekering hiervoor bij de verhuurder nemen aangezien dit, qua prijs,
de goedkoopste oplossing is.
~ Tombolaprijzen.
De tombolaprijzen komen vlotjes binnen.
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~ Grootouderfeest.
Het grootouderfeest is en blijft voor grootouders. Voor het volgende schoolfeest (2017) moeten we
er op letten dat de datum ook op de uitnodiging staat en niet alleen op het inschrijvingsstrookje.
~ Quiz.
De quiz is zo goed als klaar.
Er zijn al een 4-tal groepen ingeschreven. Hoeveel gaan we er maximum toelaten?
Er zullen frituurhapjes en speciale (streek) bieren te verkrijgen zijn.
De jury moet nog gezocht worden. Misschien eens bij de leerkrachten bevragen?
Iedereen zal prijs hebben en er is een mooiere prijs voor de eerste drie.
~ Zeepkistenrace.
Afsluiten van een gedeelte van de Killestraat (van oprit rusthuis tot Sint-Baafswijk) en het
parkeerverbod moeten nog aangevraagd worden.
We moeten nog eens nadenken hoe we het deelnemingsnummer moeten aanbrengen.
We zijn nog op zoek naar strobalen of iets anders om het parcours af te zetten en ook zwarte
plastiek om deze af te dekken in geval van regen.
We gaan ons nog eens informeren hoe het juist zit met de verzekering maar we blijven erbij dat we
niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen.
De Chiro gaan we ook eens aanspreken of ze al dan niet willen deelnemen.
~ Sponsors.
De mensen die sponsors bezoeken moeten er op letten dat deze een naamkaartje (logo) of zo
meegeven om op de onderlegger te zetten. Ze mogen ook zeggen dat de sponsors een banner mogen
afgeven om in de tent te hangen.
~ Tafels en stoelen.
Hier hebben we nog een probleempje: bij de gemeente en bij de provinciale uitleendienst zijn GEEN
tafels en stoelen meer te verkrijgen aangezien alles al verhuurd is. We zoeken nog een 500 stoelen en
65 tafels. We zullen aan Mr. Geert eens vragen of hij eventueel contact kan opnemen met Hilde V.
(van Sint-Pieters) om daar tafels en stoelen te gebruiken. Anders zien we ons genoodzaakt om deze
bij de leverancier van de tent te huren.
~ Affiches.
Al de affiches zijn afgedrukt en er zijn er al een paar verdeeld om bij de plaatselijke
middenstanders op te hangen. Wie graag nog een affiche ophangt kan die op de school verkrijgen.

8

Varia

Er zijn geen variapunten.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 19 mei 2015 om 20u.
IEDEREEN WELKOM!
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