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1 Verwelkoming door de voorzitter + nieuwjaarswensen.
Voor iedereen de beste wensen, een goede gezondheid en alles wat er bij hoort.
Mr. Geert bedankt iedereen voor de attenties die hij gekregen heeft ter gelegenheid van zijn 60e
verjaardag. Hij vond het een hele fijne dag waar hij ten volle van genoten heeft.
Wij hebben in naam van alle ouders en de ouderraad ook een kleine attentie gegeven aan mr. Geert.

2 Overlopen vorig verslag.
De luifel aan de kant van het rusthuis zal, zodra het weer beter wordt, afgebroken worden.
De brief m.b.t. de verkeerssituatie in de Sint Baafswijk zal na 15 februari (is een instapdag voor
nieuwe kleuters) nog eens meegegeven worden. Mr. Geert gaat ook enkele personen aanspreken om
hen op de hoogte te brengen van het “probleem” en wat we eigenlijk van hen wensen.
We hopen dat iedereen zich zoveel mogelijk aan de afspraak houdt, dit maakt het voor iedereen
aangenamer.
Mr. Geert gaat een schrijnwerker bevragen om een infokast te maken voor aan de speelplaats van de
kleuters.

3

Stavaza picknickbanken.

We hebben er al enkele in ons bezit en zijn volop bezig met een sponsor voor nog een paar.
Diegene die we al hebben gaan we behandelen en plaatsen in de lente.

4 Wifi.
We hebben een offerte gekregen van onze ICT-coördinator en aangezien dit een serieuze kost is
gaan we op zoek naar nog minstens één andere zodat we eens kunnen vergelijken. Het nodige bedrag
hiervoor zal in de begroting van de school voor 2016 opgenomen worden.

5 Graffiti.
Mr. Geert gaat nog eens contact opnemen met de persoon die dit ging komen doen. De spuitbussen
met verf die we al aangekocht hebben gaan we op een “warmere” plaats zetten.
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6 Lichtmis 2 februari 2016.
Er zal een briefje gemaakt worden voor helpers om de pannenkoeken op te warmen en te verdelen en
ook één voor de leerlingen om een bord en bestek mee te brengen naar de school.

7 Evaluatie kerstdrink.
Deze activiteit wordt elk jaar beter, we krijgen steeds meer volk en het is altijd gezellig op de
speelplaats. Het feit dat het briefje aan de poort van de kleuterschool er vroeger hing, heeft er voor
gezorgd dat er meer kleuters langs de Killestraat afgehaald werden.
Volgend jaar kunnen we misschien aan de kleuterjuffen vragen om met de kleuters naar de grote
speelplaats te komen.
Meester Bart heeft beelden (afbeeldingen) die we volgend jaar eventueel in de kerststal kunnen
zetten. We moeten ze enkel uitzagen en opbergen. Het schilderen van deze beelden kan eventueel
door de leerlingen in de klas gebeuren.

8

Project speelplaats.

We moeten een bouwvergunning hebben en de handtekening van een architect. Het afdak zal groter
worden dan gesubsidieerd omdat we dit willen gebruiken bij eventueel een schoolfeest, pietenfeest, …
De overkapping van de trap naar de turnzaal is er ook slecht aan toe (lekt); de vraag is gaan we deze
afbreken en een nieuwe zetten of verbouwen? We gaan op zoek naar de beste en goedkoopste
oplossing. De speelplaats zal gelegd worden in grote betonnen platen van 2m. op 2m.
Deze plannen zullen in het beste geval in 2017 uitgevoerd kunnen worden.
De dakgoten van de kleuterschool zullen in de loop van 2016 vervangen worden (dit zal ook in de
schoolbegroting opgenomen worden).
Er zou voor dit project ook steun kunnen aangevraagd worden bij cera.be (tip van meester Bart), we
gaan dit meenemen naar de werkgroep en bekijken. Alle steun en vooral de financiële is welkom!!!

9

Voorbereiding communiereceptie .

We gaan de receptie (enkel voor onze leerlingen) zelf in onze school organiseren met hetzelfde
concept van vroeger.
De eerste communicanten krijgen een geschenk. We gaan op zoek naar iets passend (ook eens de
mening van juf Kathleen vragen).

10

Evaluatie Lotuskoekjesverkoop.

Er zijn iets meer dan 900 zakjes verkocht, waarvoor onze oprechte dank!!!!.
Aangezien we de koekjes zelf gaan halen zijn in de Colruyt en niet bij Lotus, waren deze veel
goedkoper.
Er was merkelijk meer winst dan vorig jaar en we gaan dit volgend jaar zeker weer doen. De klassen
van juf Martina (lager) en juf Katrien (kleuters) hebben de meeste zakjes verkocht en krijgen dus
extra klasbudget.
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11

Eetfestijn zaterdag 27 februari 2016.

Dit zal doorgaan in de Oude Maalderij.
Het eten zal verzorgd worden door keurslager Monsieur.
Op het menu staan: steak met saus, kipfilet met saus of vegetarische burger. Vergezeld van groenten
en frietjes. Dit zal ook verkrijgbaar zijn in kinderporties.
Er zal ook een dessertenbuffet (zoals bij het schoolfeest) voorzien worden.
Eten is mogelijk om 17u. - 18u.30 – 20u.
We gaan de mogelijkheid bekijken om een speelruimte te voorzien voor de kinderen.
De inschrijving zal, zoals bij het schoolfeest, op de rekening gebeuren.
De affiches zullen eerstdaags verdeeld worden evenals het briefje voor helpers.

12

Varia.


De leerlingenraad komt met het idee om van de zandbak aan de chalet (kleuterschool) een
moestuintje te maken. We vinden dit een heel goed initiatief en bekijken hoe we dit het beste
kunnen realiseren en bevragen of er iemand materiaal ter beschikking heeft.



We gaan over tot de aankoop van 400 vouwstoelen (een aanbod ergens in Nederland getipt
door Johan K.). Deze zullen eerstdaags afgehaald worden. Als we de prijzen bekijken bij de
verhuurder dan zijn deze stoelen op 3 jaar al terugverdiend. De stoelen kunnen eventueel
verhuurd worden aan scholen binnen de scholengemeenschap tegen een democratische prijs en
aan onze voorwaarden (potje breken, potje betalen). We gaan dit natuurlijk allemaal op papier
zetten. We kijken ook nog uit om enkele karretjes te maken om deze stoelen gemakkelijk en
proper op te bergen.



Bij de GSM-actie hebben de leerlingen 257 Gsm’s verzameld; hiervoor heeft de school 7
laptops gekregen.



Bij de inzameling van de batterijen mogen er geen industriële batterijen (zoals die van
snoerloze machientjes) meer ingezameld worden.



Eind vorig jaar speelden we met het idee om buttons te laten maken die de leerlingen kunnen
dragen op bijvoorbeeld een schooluitstap zodat iedereen herkenbaar is als leerling van de
Vijfsprong. We zouden die nu kunnen laten maken voor 0.5 euro per stuk. We gaan bekijken of
we dit gaan doen en wat we er op kunnen zetten.



De Sint komt aan op 16 oktober 2016. Op deze datum zal dan ook het pietenfeest doorgaan.
We hopen nu al op goed weer.
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We hebben een telefoonnummer gekregen van een tentenverhuurbedrijf waar we voor het
volgende schoolfeest (in 2017) eventueel goedkoper een tent zouden kunnen huren en waar we
geen dure verzekering moeten betalen. We gaan hier natuurlijk eens horen hoe het juist zit.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 22 maart 2016 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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