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1 Verwelkoming door de voorzitter + overlopen vorig verslag.
* maximumfactuur: voor het schooljaar 2015 – 2016 zal er een gedetailleerd overzicht bezorgd
worden met alle uitgaven per leerling. Uitstappen, culturele activiteiten, …
* De luifel tussen het derde en het zesde leerjaar (aan de kant van het rusthuis) is ook bekeken en
mag afgebroken worden. We spreken af met de betreffende personen.

2 Evaluatie dag van de leerkracht.
De EHBO-kistjes zijn heel positief onthaald, een origineel geschenk,… met dank aan de ouderraad!!
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Evaluatie pietenfeest.

De weergoden waren ons en de Sint heel goed gezind!!!! Hier zijn we natuurlijk heel blij om.
Ondanks we minder uitgaven hadden aan tafels en stoelen, is de winst ongeveer hetzelfde als vorig
jaar. Hieruit kunnen we concluderen dat er nog veel jumpi in omloop waren na het schoolfeest van
vorig jaar.
De pannenkoeken waren veel te snel op (rond 16 uur). We gaan bij volgende edities het aantal kg deeg
bepalen volgens de weersvoorspelling voor de dag van deze activiteit. Als er goed weer voorspeld
wordt maken we meer deeg, bij slecht weer minder. Moesten we dan pannenkoeken over hebben, dan
kunnen we deze invriezen voor lichtmis.
Bij een heel slechte weersvoorspelling, zoals in 2013, zullen we het pietenfeest annuleren. We gaan
dan wel een briefje meegeven met de mededeling dat enkel onze organisatie, het pietenfeest, niet
doorgaat en dat de Sint wel aankomt.
Verder gaan we volgende keer de helpers tegen half twee al laten komen, meer koffie voorzien en de
regeling van de meeneem-pannenkoeken wijzigen. We opteren voor 4 pannenkoeken voor 5 jumpi dan is
de prijs per pannenkoek bijna gelijk.
De bar en de toog met koffie zullen volgend jaar naast elkaar gezet worden.
We gaan ook op zoek naar Sint-Maartenmuziek (Johan B. gaat hier voor zorgen).
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De pannenkoeken voor lichtmis zijn ondertussen ook al gebakken, deze liggen in een diepvriezer
De berging van de ouderraad. We moeten er wel op letten dat er bij een mogelijke stroompanne eens
gekeken wordt of deze vriezer nog in orde is.

4 Reacties brief eerste communie.
Op de brief die we meegegeven hebben met de leerlingen van het eerste leerjaar is heel weinig
respons gekomen.
Wij stellen voor om een aparte receptie te organiseren op de school samen met het zesde leerjaar
(peter/ meter) en hun daar een kleine attentie te geven. Wat deze attentie zal worden moeten we
nog eens bekijken. Deze receptie zal doorgaan op zondagvoormiddag 22 mei tussen 10 en 12 uur en we
gaan dezelfde formule hanteren van vroeger: een hapje en een drankje tegen inschrijving (5 euro
voor de ouders en 2 euro voor broers en/of zussen). Dit zal nog overlegd worden met de ouders van
Kastel.

5 Werkgroep speelplaats.
De eerste vergadering van deze werkgroep is vlot verlopen. Er zijn zelfs al een paar heel goede
ideeën uit de bus gekomen.
Een eerste stap was de controle van de dakgoten van de school. Deze is reeds gebeurd en het bleek
dat de goten van de lagere school in heel goede staat zijn (enkel een likje verf volstaat) maar die van
de kleuters en het platte dak aan het eerste leerjaar zijn versleten.
Ze zijn ook al bezig met enkele prijsaanvragen.
De volgend samenkomst van deze groep is op donderdag 10 december.
Graag zou de groep ook een leerkracht van het lager op deze vergadering willen verwelkomen.

6 Opkuis turnzaal.
We wachten op de offerte van een professionele kuisfirma die de toneelploeg aangevraagd heeft. We
vermoeden dat dit wel eens meer zal kunnen kosten dan verwacht en we gaan dan ook pas beslissen als
we deze offerte gezien hebben.

7 Nieuwe fietsjes kleuterschool.
Deze zijn ondertussen al geleverd, “gerodeerd” en goedgekeurd. Iedereen is supercontent van deze
aankoop.
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Lotuskoekjesverkoop.

De bestellingen moeten tegen woensdag 25 november binnen zijn. De koekjes zullen besteld worden
bij Colruyt (dit is goedkoper dan bij Lotus dus meer winst).
We gaan de pakketjes samenstellen en leveren op maandag 7 december.
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Eetfestijn.

Als locatie lijkt ‘De oude maalderij’ ons de enige die geschikt is om dit “op eigen gemeente” te kunnen
organiseren.
We gaan contact opnemen om deze zaal te kunnen reserveren in de tweede helft van februari of de
eerste helft van maart.
We gaan ook bevragen bij slagerij Monsieur in Hamme wat de mogelijkheden en de prijzen zijn van
het eten dat we zouden kunnen serveren.
Als laatste denken we ook nog eens na of we al dan niet een wandeling of zoektocht gaan toevoegen
aan dit festijn.
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Kerstdrink.

Deze gaat door op vrijdag 18 december van 15u. tot 17u. op de speelplaats in de Killestraat.
We gaan soep, warme chocomelk en glühwein aanbieden tegen vrije bijdrage.
Dit jaar gaan we er terug voor zorgen dat de Kerstman op bezoek komt met iets lekkers voor de
kinderen.
De kleuters moeten die dag afgehaald worden aan de Killestraat. Dit gaan we op donderdag 17
december al bekendmaken met een brief aan de kleuterschool.
Er zal over deze activiteit nog een uitnodiging meegegeven worden.
Er gaat ook voor kerstmuziek gezorgd worden (Johan B.).
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Aankopen van nieuw materiaal.

De ouderraad heeft in de voorbije maanden volgende zaken aangekocht:
* Een dubbele cd speler en een nieuw mengpaneel voor de grote muziekinstallatie. De toestellen die
we hadden waren zo goed als versleten en aangezien we enkele heel goede aanbiedingen kregen,
hebben we niet getwijfeld.
* Een draagbare luidspreker met microfoon en usb aansluiting. Deze kan, enkel in Moerzeke, gebruikt
worden op de speelplaats (op vrijdagmiddag), in de klassen, turnzaal, … Hij werkt op een batterij en
de microfoon is draadloos. Omdat het steeds een heel werk is om de grote installatie aan te sluiten,
lijkt dit ons de beste oplossing. Het is compact, niet zwaar en makkelijk te bedienen.
* 2 kleine picknickbankjes voor de kleuterspeelplaats.
* We krijgen van een sponsor 2 grote picknickbanken voor de speelplaats van het lager waarvoor heel
veel dank, maar we zouden er graag nog twee willen bijhebben al dan niet gesponsord.
Deze zaken zouden we nog willen aankopen of krijgen:
* Bakplaat voor hamburgers.
* Bakplaat voor pannenkoeken. We hebben hiervoor al enkele prijzen binnen maar dit lijkt ons heel
duur, dus we wachten nog wat af en kijken verder.
* Verder zouden we ook nog graag een 400 plastieken messen, 500 kartonnen borden en plastieken
kommetjes voor suiker vinden. We kijken uit naar acties om deze zo goedkoop mogelijk te verkrijgen.
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Wifi.

Als ouderraad vinden we dat we mee moeten met de tijd en is wifi toch wel vrij belangrijk. We zouden
graag hebben dat al de pc’s en laptops in al de klassen (zowel kleuter en lager) hiervan op een optimale
manier gebruik kunnen maken. Hier hangt een serieus kostenplaatje aan vast.
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Schoolfotograaf.

Deze is gepland in het voorjaar van 2016.
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Brief inzamelen lege baterijen en inktpatronen.

De nodige informatie naar de ouders toe staat op de website van de school.
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Graffiti.

Mr Geert gaat de graffiti specialiste nog eens contacteren.
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Brief rond verkeer kleuterschool.

Zou het mogelijk zijn dat de brief over de verkeersregeling in de Sint-Baafswijk (één richting) nog
eens wordt meegegeven met de kleuters en dan zeker de instappers? Zodat iedereen op de hoogte is
van deze regeling.
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Varia.

* Is het mogelijk om ook aan de kleuterschool een infokast (één zoals in de Killestraat) te hangen?
* Inzamelen Zespri – stikkers: met deze inzamelactie kan de school ballen krijgen voor de lessen
bewegingsopvoeding.
* Pop- en showkoor DE STEMBAND presenteert samen met trio Vanhoyweghen FEEL GOOD.
Op 12 (om 20u.) en 13 (om 15u.) december 2015 in zaal Rico’s in Hamme (stationstraat 45).
Kaarten kosten 8 euro (+12j) of 4 euro (3-12j) en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen.
Tickets en info bij Ann D’Hollander, www.destemband.be of 0475/98.01.30

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 12 januari 2016 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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