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Verwelkoming door de voorzitter + overlopen verslag vorige vergadering.

Poortje kleuterspeelplaats moet hersteld worden.

2

Kerstbeurs.

Op zaterdag 2 en zondag 3 december gaat voor de 2de keer de Kerstbeurs door in De 4-gekroonden.
Als ouderraad zullen we daar opnieuw aanwezig zijn en verkopen we kaarsen ten voordele van onze
school. Mensen kunnen kiezen uit verschillende geurkaarsen, ingepakt of niet.
We komen met enkele mensen samen om deze reeds op voorhand in te pakken.
Planning van wie dat weekend komt helpen op de Kerstbeurs is ook reeds opgemaakt.

3

Lotuskoeken

Weerom een groot succes! Dank je wel iedereen voor jullie inzet om zoveel mogelijk Lotuskoeken te
verkopen waarvan de opbrengst integraal gebruikt wordt voor onze school (vernieuwen speelplaats)!
Op maandag 4 december zullen we de zakjes vullen en meegeven met de kinderen (indien alles tijdig
geleverd wordt).

4

Evaluatie Pietenfeest.

De weergoden waren ons goed gezind misschien zelfs een beetje te goed. Door het aangekondigde
mooie weer hadden veel mensen besloten om er nog een weekend of dagje op uit te trekken. Daarom
konden we het succes van vorig jaar niet evenaren…. Maar toch hebben we er weer een goede editie
op zitten! We hebben een budgetvriendelijkere manier gevonden om de bestekken op voorhand in te
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“rollen”. Namelijk het vouwen van de servet in een zakje waar het bestek kan ingestoken worden. Dus
geen extra kosten behalve een grote bak met deksel om deze te kunnen in bewaren.

5

Kerstdrink

Op vrijdag 22 december is er onze jaarlijkse kerstdrink op de speelplaats vanaf 15.00 uur voor de
ouders/grootouders en daarna ook voor de kinderen.
Gelieve er wel rekening mee te houden dat de school officieel maar om 15.20 uur afgelopen is en de
leerlingen dus niet vroeger de school mogen verlaten. We vragen ook dat alle ouders (ook van de
kleuters) die dag hun kind ophalen langs de Killestraat.
We vragen aan het leerkrachtenteam of ze voor de opbouw van de kerststal willen zorgen.
Wij zorgen voor de nodige dranken.
We bezorgen nog uitnodigingen voor iedereen.

6

Kerstmarkt

Op vrijdag 22 december gaat voor de eerste maal een Kerstmarkt door op het Dorp in Moerzeke.
Als ouderraad willen we de school daar graag vertegenwoordigen. We hebben een mail gestuurd met
wat we graag zouden aanbieden die avond. We wachten nog op goedkeuring hiervan. We brengen alle
ouders nog op de hoogte via een brief en onze Facebookpagina.
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Mooimakersproject

Alle leerlingen van de school (van kleuter tot 6de leerjaar) worden hierbij betrokken.
Kleuters en 1e + 2e + 3e leerjaar kunnen instaan voor hun eigen speelplaats.
De leerlingen van het 4e-5e-6e leerjaar gaan elke maand even op pad in onze schoolomgeving om met
het nodige materiaal het zwerfvuil aan te pakken. Dit kan met alle 3 de klassen samen of 1 klas alleen.
Maar ook op de school zelf wordt er gewerkt rond afval sorteren. Dit kan ook allemaal gelinkt worden
aan het MOS-project. We gaan de buurtbewoners op de hoogte stellen van onze opruimactie.
Er wordt een datum gezocht waarop we kunnen starten met het mooimakersproject.

8

Schoolraad.

Op de laatste schoolraad kwam naschoolse opvang weer naar voren. Aangezien op onze school zowel op
weekdagen na de schooluren als op woensdagnamiddagopvang wordt aangeboden, is voor de werkende
ouders van onze leerlingen vaak vooral vakantieopvang een probleem. Samen met ouders van de
verschillende KOHa-scholen zouden we dan ook in dialoog willen gaan met de gemeente Hamme wat zij
hierin kunnen betekenen voor de inwoners van hun gemeente. Ook de deelgemeenten. We hebben
reeds een papa die bereid is deze taak op zich te willen nemen. Dank je wel Nico V.d.V.

9

Klasbudgetten

Alle klasbudgetten zijn betaald. Ook voor de 2 zorgleerkrachten (lagere school en kleuters), aan de
turnleerkracht en de opvang is er een budget gegeven.

10 Dag van de leerkracht
De leerkrachten vonden het een aangename verrassing die ze in naam van alle leerlingen mogen
ontvangen hebben.
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11 Eetfestijn
Voor de 2de keer gaan we een eetfestijn organiseren ( in het schooljaar dat we geen schoolfeest
hebben.) Dit jaar zal het doorgaan op zaterdag 24 februari 2018 in Ter Munken (Kastel).
Noteer deze datum maar alvast in je agenda. Meer informatie volgt nog in januari.

12 Huur materiaal gemeente.
Wijzigingen in de reglementen van de gemeente Hamme. We kunnen vanaf 1/1/2018 maar 1 keer per
kalenderjaar ons materiaal gratis bestellen i.p.v. per schooljaar, wel nog voor elke vestiging. Er
moeten ook accounts aangemaakt worden op naam van de school per vestiging.

13 Kleuterspeelplaats
Van zodra het weer terug beter wordt moet er werk gemaakt worden van de rubberen tegels op de
kleuterspeelplaats. Eerst alles afstomen met hogedrukreiniger en een kader maken rondom zodat de
tegels op hun plaats blijven liggen.

14 Varia
-

-

Martine D’Hollander heeft met spijt in het hart ons laten weten dat ze niet langer meer lid zal
zijn van de ouderraad. We danken haar voor de jarenlange inzet en hopen nog op haar helpende
handen te mogen rekenen bij verschillende activiteiten.
Maar we hebben ook 2 nieuwe leden bij. Tommy Brys (papa van Elise Brys 1e kleuterklas) en
Bart Van den Broeck (papa van Letty Van den Broeck 1e kleuterklas). Welkom!
Saskia maakt verder werk van de sweaters!
We nemen contact op met ouderraad Kastel en ouderraad De Dobbelsteen i.v.m. samenwerking
geschenkjes leerlingen 1e leerjaar voor hun communie/lentefeest.
Geschenken leerlingen 6de leerjaar zijn reeds geleverd.
In de 3de kleuterklas is er een briefje gegeven aan alle ouders i.v.m. de adressen van de
leerlingen. De mama van Jari heeft dit op haar genomen om deze te verzamelen en er zelf een
adressenlijst van te maken. Hier werd door zo goed als alle ouders op gereageerd. Indien er
andere ouders dit ook willen doen voor de klas van hun kind; wilt ze gerust even het briefje
doorgeven.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 15 januari 2018 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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