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1

Verwelkoming door de voorzitter, voorstellen nieuwe leden en overlopen
huishoudelijk reglement.

Er zijn 3 nieuwe leden in de ouderraad; Lore De Smedt, mama van Alex (1ste leerjaar) en Sam (2de
kleuterklas); Vanessa Brusselmans, mama van Shania (3de leerjaar) en Dante (2de kleuterklas) en Kitty
Baert, mama van Fay (2de leerjaar) en Tiffany (5de leerjaar).
Sylvie De Baere, Veerle van Houdt en Nita Wiersema verlaten de ouderraad, wij danken hen van
harte voor alles wat ze voor ons en voor de school gedaan hebben.

2

Speelplaats kleuters.

De vernieuwing van de kleuterspeelplaats is zo goed als klaar.
De crowdfunding had zijn doel niet behaald maar door enkele grote sponsors, de verkoop van bloemen
en snoep en ouders die hun beloofde bedrag doorgestort hebben naar de ouderraad hebben we het
nodige bedrag zo goed als volledig kunnen verzamelen. We hebben dan ook niet aan ons “spaarpotje”
moeten zitten om dit project te kunnen financieren.

3

Speelplaats lager.

Eind juni is het voorlopige dossier ingediend bij Agion en dit zal tegen december vervolledigd worden.
Het is dan in spanning afwachten tot eind december of we goedkeuring van subsidies kunnen
verkrijgen. Als we deze krijgen, hopen we tegen de zomer van 2017 de speelplaats aan te pakken en in
de paasvakantie van 2018 de overkapping te realiseren.

4

Rommelmarkt Killestraat + Kouterkermis.

Ondanks het slechte weer met de rommelmarkt hadden we meer winst dan vorig jaar.
Er zijn meer hamburgers verkocht. We gaan dit volgend jaar weer doen.
Kouterkermis was ook een succes: de verkoop van party snacks is, vooral in de late uurtjes, heel vlot
verlopen. We hebben wel de opmerking gekregen dat we onze snacks redelijk duur verkochten,
daarom gaan we volgend jaar de prijs aanpassen.
Ouderraad “De 5-sprong” – Afdeling Moerzeke - Killestraat 43 – 9220 Moerzeke

1

5

Klusdag.

De bergingen van de ouderraad en de kleuterjuffen zijn opgeruimd. Al het afval en de oude rubberen
tegels van de speelplaats zijn naar het containerpark gebracht en de speelplaats is volledig met de
hogedrukreiniger afgespoten. Wat betreft de doorgang naar de chalet is er afgesproken om dit nog
eens heel goed te bekijken en een kostenraming te laten maken aangezien dit niet zo eenvoudig lijkt
dan dat het eruit ziet.

6

Kasten meester Bart (5de leerjaar) herstellen.

We hebben dit al eens bekeken en zijn op zoek gegaan naar wisselstukken. Het blijkt dat die niet zo
makkelijk te vinden zijn. We gaan dit eens aan de leverancier van deze kast vragen.

7

Wagentjes stoelen.

De stoelen die we vorig jaar gekocht hebben zitten nog steeds in de originele verpakking (kartonnen
dozen). Deze zouden eens moeten uitgepakt worden en voorzien van een herkenningssticker. We
moeten ook nog eens uitkijken naar karretjes waar we ze makkelijk kunnen opstapelen en stockeren.
Het zou ideaal zijn moest dit tegen het Pietenfeest (16 oktober) gebeurd zijn.

8

Pannen muur kleuterschool.

De dakpannen op de scheidingsmuur van de kleuterschool liggen gedeeltelijk los. We vinden dit heel
gevaarlijk voor de kleuters en gaan aan Mr. Geert vragen of hij dit eens wilt bekijken en indien
mogelijk (laten) oplossen.

9

Spaarpunten Crocky chips en Zespri kiwi’s.

Op de onderkant van de dozen van Crocky chips staan punten waarmee je kan sparen voor voetballen.
Wie deze punten kan verzamelen of iemand kent die deze zou kunnen hebben mag het ons altijd laten
weten.
De stickertjes die op de kiwi’s van Zespri staan mogen, zoals vorig schooljaar, ook verzameld worden
ook voor voetballen). Misschien kan er nog eens een briefje meegegeven worden waarop staat wat en
waarvoor de school inzamelt (lege batterijen, inktpatronen, stickertjes,…).

10

Pietenfeest 16 oktober.

Op 16 oktober komt Sint Maarten aan op de Kille en organiseren we ons jaarlijks pietenfeest.
We gaan aan het Sint-Maartencomité een bijdrage geven als sponsoring voor dit evenement. De
nodige papieren (uitnodiging, vraag naar helpers, kleurplaten,…) zullen eerstdaags bedeeld worden.
Wel overwegen om bij heel goede weersomstandigheden iets meer deeg te maken zodat we niet zo
vlug uitverkocht zijn en we gaan ook maar vanaf een bepaald uur pakketjes met pannenkoeken om mee
te nemen verkopen.
Op maandag 17 oktober gaan we de pannenkoeken voor Lichtmis bakken en invriezen. Als het op het
Pietenfeest te slecht weer is, zoals enkele jaren geleden, zullen we dan al een deel van die
pannenkoeken bakken.
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11

Schoolfeest.

Al het materiaal dat we uitlenen bij de gemeente is reeds besteld maar het podium zou niet meer
beschikbaar zijn. We zullen hiervoor een oplossing moeten vinden.
Het eten wordt terug verzorgd door Het Spit uit Lokeren (warme beenhesp). De tent, de tafels en de
stoelen zijn ook reeds besteld.

12

Dag van de leerkracht.

Deze is op 5 oktober. We gaan via mail bespreken wat we precies gaan geven.

13

Kerstbeurs

Op 26 en 27 november 2016 zou er in De Viergekroonden een Kerstbeurs georganiseerd worden. We
gaan als ouderraad hier aan meedoen. We kunnen via via aan een lot kerstgerief geraken dat we aan
een zeer democratische prijs kunnen verkopen. Wat er niet verkocht is, mogen we teruggeven.

14

Varia.

We hebben de financiële planning van 2015 – 2016 overlopen.
Binnenkort komt er controle van Vincotte. We gaan er moeten voor zorgen dat de netten aan de
voetbalgoals goed en veilig bevestigd worden. Ook het bord dat onder het afdak aan de muur hangt,
zou gescheurd zijn. Dit zou ook tegen deze controle moeten verwijderd of vervangen worden.
De schoolpoort (in de Killestraat) wordt sinds deze zomer steeds afgesloten.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 15 november 2016 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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