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1

Verwelkoming door de voorzitter + opmerkingen vorig verslag.

Er zijn geen opmerkingen op het vorig verslag.
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Evaluatie eetfestijn .

Door de dubbele boeking van de zaal was de start nogal chaotisch. Gelukkig hadden we ook de kantine
van de kaatsers ter beschikking zodat we daar de eerste gasten konden opvangen terwijl de zaal
verder klaargezet werd. Vanaf half zes kon iedereen de zaal betreden.
De nieuwe locatie is heel goed bevonden. Een groot voordeel is de parkeergelegenheid op het
kaatsplein en de huurprijs is ook veel minder.
Er waren minder eters dan twee jaar geleden maar de opbrengst was goed.
We bedanken de kleuterjuffen voor de, alweer, prachtige tafelversiering en ook al de helpers die er
voor gezorgd hebben dat de zaal op tijd in orde stond.
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Evaluatie lichtmis.

Er waren meer dan genoeg pannenkoeken, iedereen was heel tevreden.
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Schoolraad.

Er is een inventaris gemaakt van alle KOHA-scholen met betrekking tot de aanwezigheid van asbest.
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We weten nu juist waar er asbest is op onze school en het blijkt dat er geen direct gevaar is voor
onze leerlingen. Natuurlijk gaat dit heel goed opgevolgd worden moesten er later eventueel werken
plaatsvinden op plekken waar er asbest aanwezig is.
Er wordt een brief geschreven vanuit de schoolraad over de naschoolse opvang op woensdagnamiddag
en tijdens vakantiedagen en die brief wordt aan het gemeentebestuur voorgelegd.
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Speelplaats.

Vermoedelijk zullen de werken na de paasvakantie (16 april) starten. Dit hangt natuurlijk af van de
weersverwachtingen.
De berging van de ouderraad, de garage en de berging voor het oud papier moeten leeggemaakt
worden voor afbraak. De bestaande overkappingen moeten ook afgebroken worden. We gaan dit zelf
doen en proberen om zoveel mogelijk materiaal te recupereren.
Er zal een doodle gemaakt worden om deze werken te plannen.
Mevr. Kathleen denkt eraan om een afgesloten fietsenstalling aan de achterkant van de school te
voorzien. Ze zal de nodige personen aanspreken om dit te kunnen (mogen) doen.
De nieuwe speelplaats zal voorzien worden van onder andere: een “groene” speelzone, een rustig
hoekje, een horizontale klimmuur, een “amfitheater” met klein podium, …
Op woensdag 7 maart 2018 komt er iemand die ervaring heeft op het gebied van
speelplaatsinrichting, kijken hoe deze het best met bovenstaande faciliteiten kan ingericht worden.
Voor het materiaal uit de berging van de ouderraad en uit de garage denken we eraan om ergens een
tweedehands zeecontainer te kopen en deze, mits toelating, naast de chalet te plaatsen.
Met het verdwijnen van de bergingen en de fietsenstalling zal er meer plaats zijn om te spelen en om
later eventueel de tent voor het schoolfeest te zetten.
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Schijt je rijk.

Dit zal doorgaan op 25 maart ’18 van 14uur tot 18 uur.
Een groot deel van de speelplaats zal opgemeten en verdeeld worden in gelijke vakken en voorzien van
een nummer. Deze “loten” zullen door de leerlingen en door ons verkocht worden aan 2 euro per stuk.
Het vak waar het dier zijn “hoopje” legt, wint de hoofdprijs van 250 euro, de vier aansluitende vakken
(boven, onder, links en rechts) winnen elk 50 euro en de vier overhoekse vakken 10 euro. Op de
speelplaats van de kleuters zal een terras (met de mogelijkheid tot nuttigen van drank en
hamburgers) geïnstalleerd worden.
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Ander financiële acties.

Er zijn nog steeds snoepzakjes over die verkocht worden aan 2,5 euro per zakje, beschikbaar via de
leden van de ouderraad.
We zullen vermoedelijk ook weer deelnemen aan Bootdijkkermis (rommelmarkt op zondag).
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Varia.

We hebben van iemand een voorstel gekregen om gedurende een hele week het thema carnaval uit te
werken voor de leerlingen zoals: op maandag gekke schoenen dag, dinsdag gekke hoofddeksel dag,
woensdag gekke haren dag, donderdag één kleur dag en vrijdag volledige verkleeddag. .
Er zijn plannen van pop- en showkoor ‘De Stemband’ om te starten met een kinder- en jeugdkoor (van
8 tot 16 jaar). Meer info hierover zal vermoedelijk volgen in september.
We willen nog eens vermelden dat de vacatures van de kern van de ouderraad (voorzitter, secretaris
en penningmeester) nog steeds openstaan. Het is op dit moment niet zeker of de kern in deze huidige
vorm verder doet.
We krijgen van mevr. Kathleen de vraag om in de toekomst na de vergadering van de ouderraad
effectief af te sluiten. We gaan dit als ouderraad natuurlijk respecteren.
Ze benadrukt ook nog eens dat bij problemen op of met de school, gelijk wat, haar deur steeds open
staat. Het is beter om bij een probleem eerst in dialoog te gaan dan direct de sociale media te
gebruiken.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 14 mei 2018 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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