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1

Verwelkoming door de voorzitter + nieuwjaarswensen.

Iedereen welkom op de eerste ouderraad van 2018.
Wij wensen voor iedereen het beste en hopen op een goede samenwerking in dit nieuwe jaar.

2

Eetfestijn .

De affiche is klaar en al doorgestuurd naar het parochieblad. Ze zal ook eerstdaags verdeeld worden.
Het inschrijvingsgeld voor de volwassenen is een beetje gestegen, voor de kinderen blijft het gelijk.
De inschrijvingen moeten voor 9 februari binnen zijn.
Er zal een aparte bar voorzien worden waar de mensen die al gegeten hebben nog een “degustiefje”
kunnen consumeren.
De brieven voor de helpers en de dessertjes zullen binnenkort meegegeven worden.
De “Sabam” moet ook nog aangevraagd worden.

3

lichtmis.

De pannenkoeken liggen nog in de diepvries. Er is nog genoeg suiker aanwezig.
Het briefje voor de helpers en voor de leerlingen (waarop staat dat ze een bord en eventueel bestek
moeten meebrengen) zal meegegeven worden.
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Lotus-koekenverkoop.

Er zijn 1140 zakjes met koeken verkocht. Dit is een heel goed resultaat en heeft een “aardige duit in
het zakje” gedaan. Volgend schooljaar gaan we dit zeker weer doen.

5

Kerstbeurs.

We hebben daar kaarsen verkocht. We ondervonden dat dit een vlot verkoopbaar artikel is. Als er
een volgende editie komt, gaan we dit weer doen en we gaan dan ook gewone kaarsen (zonder geur)
voorzien omdat we van mensen vernomen hebben dat ze deze niet kopen omdat ze niet tegen
geurkaarsen kunnen.

6

Kerstdrink.

Dankzij de tentoonstelling van de werkjes van de leerlingen is er weer meer volk langs geweest aan
onze drankstand. Hopelijk kan dit volgend jaar weer zo georganiseerd worden eventueel in het kader
van “De warmste week”.

7

Kerstmarkt.

We waren het enige kraampje dat iets voor kinderen (snoep, popcorn, warme wafels en suikerspinnen)
aanbood en dat was een groot succes. We gaan volgend jaar, als er weer een Kerstmarkt is, terug een
kraampje reserveren.

8

Geschenkjes eerste en plechtige communicanten en lentefeest.

Er zijn, voor dit schooljaar, nog genoeg geschenkjes voor de leerlingen van het eerste. Voor volgend
jaar moeten er nieuwe aangekocht worden.
De usb-sticks voor het zesde zijn binnengekomen.

9

Toekomstige acties nieuwe speelplaats +afdak.

Aangezien we nog heel wat geld nodig hebben voor dit project vragen we ook aan de leerkrachten om
eens te brainstormen naar activiteiten. Er zijn al enkele ideeën naar boven gekomen zoals: schijt je
rijk, carwash, … Natuurlijk zullen wij als ouderraad deze acties ondersteunen.

10 Parkeren aan de schoolpoort.
We zouden toch nog eens willen proberen om ouders en grootouders, die leerlingen komen halen aan
de school, te sensibiliseren (met een ludieke actie) om zo min mogelijk aan de schoolpoort te
parkeren. Mevr. Kathleen stelt voor om op het dorpsplein te parkeren en eventueel de kinderen met
de rang te laten meegaan tot op het dorp. Er zou voor de kerk een zebrapad komen waar iedereen dan
veilig kan oversteken.
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11 Mooimakersproject.
Dit is nog steeds lopende en er zullen nog opruimacties volgen zodra het weer dit toelaat.

12 Vacature ouderraad
De vacature is verdeeld onder de leerlingen. Hopelijk krijgen we genoeg kandidaturen zodat de vlotte
werking van de ouderraad verdergezet kan worden, het is namelijk niet 100% zeker dat de huidige
kern in deze bezetting zal verder doen.

13 Varia
De sweaters zijn binnengekomen en verdeeld. Ze zijn ondertussen al uitgetest bij de Kerstdrink en
de Kerstmarkt en goed bevonden.
De box van meester Nick zou niet zo goed werken, er zou een probleem zijn met de bluetooth
verbinding. We gaan dit eens uittesten en bekijken wat het probleem juist is.
Met de storm begin januari is de kerstboom op de speelplaats gaan vliegen met als resultaat dat er
redelijk wat kerstversiering weg en/of stuk is. We doen een oproep of er mensen zijn die nog
versiering hebben die weg mag zodat we die volgend jaar in onze kerstbomen kunnen hangen.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 13 maart 2018 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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