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1. KENNISMAKING / VOORSTELLING
Inge (pleegmoeder tijdens de week van 2 kleuters) komt even kennismaken met de
ouderraad. Iedereen stelt zich kort voor.

2. WOORDJE VAN DE LEERKRACHTEN
Meester Bart:
Spannende start van het schooljaar: nog allerlei zaken ontdekken, zoeken en kennismaken
Thema Move-it + voorstelling van Frieke & Froefroe = succes
Juf Griet:
Drukke start, nog wennen aan elkaar en aan het ritme.
Heel hard gewerkt in de vakantie en al voorbereidingen voor het Mosselfeest.
Juf Ellen:
Kleuters moeten weer gewoon worden. Voor de rest vlotte start met als thema kleuren. En
zoals altijd wordt er veel gezongen in de kleuterklassen.

3. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement wordt door iedereen goedgekeurd. Voorzitter en
penningmeester ondertekenen.
1 ex wordt bijgehouden door voorzitter (Marianne)
1 ex wordt op school bewaard
Toelichting: Door dit document zijn de leden van de ouderraad tijdens de activiteiten
verzekerd via de verzekering van de VZW van de school.

4. EVALUATIE PYAMAFUIF
 Leuke fuif, goeie opkomst, maar wel eerder naar het einde toe.
Aandachtspunten voor volgend jaar:
 Grotere toog + extra hulp achter de toog (op drukste momenten met 4 man)
 2 frigo’s voorzien om drank sneller koud te zetten (vragen via brouwer eventueel)
 Eventueel andere plaats voor de toog (bij mooi weer buiten?)

 Hot-dogs zeker behouden = succes
 Turnzaal enkel voorzien bij slecht weer voor speelruimte. Bij goed weer afsluiten,
speelruimte is dan speelplaats.

5. VELDLOOP WOE 26 SEPTEMBER
 Veerle zet berichtje op Facebook dat je als ouder kan meelopen met groen-blauwe
sport-shirt van de Ouderraad.
 Deelname is 1 euro en opbrengst gaat naar eigen school voor aankoop
sportmateriaal.
Wie loopt mee…? Ouders lopen rond 15u (na 4de leerjaar).

6.





DAG VAN DE OUDER DOND 18 OKTOBER
We voorzien woe 17 oktober weer koffie met koekjes aan de schoolpoort.
Aankondiging in nieuwsbrief oktober + mailtje enkele dagen vooraf naar alle ouders.
Wie kan er helpen: Anne-Charlotte, Els, Inge (enkel voor opkuis vanaf 8u30)… wie
nog??
We voorzien koffie, thee, fruitsap, koekjes (via Nele)

To do:
 Juf Iris vragen om percolator op te zetten voor koffie voor 8u.
 Materiaal klaarzetten: hoge tafels, waterkannen voor thee, waterkoker, verlengdraad
via school
 Suikertjes, melk, thee nog voldoende in stock
 Marianne checkt voor (milieuvriendelijke) bekertjes
 Veerle checkt voor kaartje met gedicht/tekst + print-outs op steviger papier om dit met
de boekentassen van de kinderen mee te geven.

7. WIJNACTIE 2018





To do:






Bottelen: zo 11 of 25 november op firma Steven (Inge checkt of het 11 nov Chiro is,
zo ja, dan bottelen we dan, indien niet bottelen we 25 november. Wordt bevestigd op
volgende ouderraad!
Verkoop: via formulier in boekentas en last call op Kerstmarkt + als consumptie op
Kerstmarkt (en eventuele latere events indien niet uitverkocht).
Klaarzetten bestellingen: di 18 december om 19u30 op de school.
Levering: bij oudercontact voor Kerst op do 20 december (vermelding op Facebook +
sturen naar de kopers ook nog een mailtje voor afhaling).
Inge: Ophalen wijn + kurken stoppen + indien nodig dozen Rajapack bij bestellen
Marianne: bestelling flessen + capsules
Sofie: aanpassen formulier (GSMnr toevoegen) + ontwerp/drukken nieuwe etiketten
Iedereen: dozen wijnaankoop, Hello Fresh etc bijhouden en meebrengen 18/12
Wie kan: mee helpen bottelen en klaarzetten en verkopen 😊

8. NAAI-ATELIER
Bij afwezigheid van Sara: verhuist dit puntje naar volgende ouderraad
Indien iemand mooie stoffen via 2de Hands of Kringloop kan bemachtigen, seintje aan Sara

9. FINANCIELE STAND VAN ZAKEN

10. AANKOPEN CONCREET
Voor de kleuters: Speelgoed, diertjes, stoepkrijt,… voor op de speelplaats ter waarde van
euro.
 Ilse checkt of ze haar plastiek bakken kan doneren aan juf Ellen.
Schenking opbrengst Sprookjeswandeling
 Roel schrijft hierover graag een tekstje in de Nieuwsbrief van oktober.
Speeltafels buiten: beter alternatief van stickers: plexiplaten.
 Sofie/Nele/Roeland zoeken alternatieven.
Dak tuinhuis vernieuwen + dakgoot hangen + regenrecuperatieton: ouderraad kan
sponsoren.
Cadeaus Sint:

11. AANKOPEN TOEKOMST
Plan te maken voor groter geheel aanleg + groener speelplaatsen en dan stuk per stuk
realiseren.
 Afscheiding moestuin
 Opknappen container tot leraarskamer en ruimte voor logopediste (water, afvoer,
verwarming,…)
 Ouderraad wil hierin ook sponsoren
 Wachten op goedkeuring subsidiedossier CERA
 Buitenkeuken voor de kleuters + muurschildering: kan pas van zodra de fietsen van
de lagere school naar achterste speelplaats zijn verhuisd (na rioleringswerken).
 Inge G wil haar schoolteam hiervoor aanspreken
 Pimpen treintje met extra stuurtjes of langer maken.
 Tablets voor 6de leerjaar

12. NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
 Schaken: enkel onder de middag, tijdens wintermaanden. Max aantal inschrijvingen.
 Typeles voor 5e en 6e leerjaar. Start rond 8 februari 2019 en laatste les met testje op
vrijdag voor de Paasvakantie. Met de inschrijving meegeven dat leerling dan zeker
aanwezig moet zijn.
 Leren programmeren vanaf 4e leerjaar: meester Bart checkt met Hilde Keuppens of
dit opnieuw kan. De ouderraad kiest ervoor om de verantwoordelijkheid voor het
netjes achterlaten van de klas bij de lesgever te leggen en niet bij iemand van de
ouders.





Scratch basis : vanaf 2e leerjaar (opmerking idem leren programmeren)
Ukelele?
Juf Fravole: Speelles Frans

13. KERSTMARKT VRIJ 7 DECEMBER
Ouderraad wil school helpen met de catering + aankleding van de cateringstandjes.
Leerkrachten koppelen tegen volgende vergadering terug.

14. DAG VAN DE LEERKRACHT VRIJ 5 OKTOBER
 Ouderraad voorziet broodjeslunch voor alle leerkrachten samen (+/- 25 personen).
 Marianne bestelt broodjes
 Oproep naar ouders/grootouders voor opvang en toezicht speelplaats van 11u55 tot
13u10. Er moet zeker 4 man/vrouw beschikbaar zijn.

15. BINGO-AVOND ZATERDAG 16 MAART 2019
 In Ludwinazaal
 Iedereen verzamelt alvast prijzen
 Werkgroep: Aline, Leen, Sofie, Veerle, Inge, Bob, Els

16. MOSSELFEEST ZO 7 OKTOBER
Oproep voor hulp: vooral tijdens de middagshift is er hulp nodig!

17. VARIA
 Veerle is voorzitster geworden van de Schoolraad, Yves Goovaerts is de nieuwe
vertegenwoordiger van de lokale gemeeschap, na het overlijden van Paul Liekens.
 2de hands turnkledij school: iets op touwen zetten voor verkoop
 Positief bij de start van het schooljaar: boeken op voorhand afhalen + kleutertjes
mochten met de mama en papa naar de klas

18. VRAGENRONDE
Fietsexamen is de dag na de Plechtige Communie: kan dit op een andere dag gezet worden
aangezien kinderen de avond er voor laat gaan slapen en de test meteen met hun nieuwe
fiets willen doen.
 Vraag wordt gesteld aan Bodukap of andere datum mogelijk is.

Vergaderingen ouderraad 2018-2019 + belangrijke data:
Woe 26 september: veldloop
Vrij 5 oktober: dag van de leerkracht
Woe 17 oktober: dag van de ouder
Ma 22 okt : OR
11 of 25 november: bottelen wijn
Vrij 7 dec: Kerstmarkt op school
Do 13 dec : OR
Di 18 dec: klaarzetten wijn
Do 20 dec: uitdelen wijn
Di 29 jan 19 : OR
Ma 11 maart 19 : OR
Zat 16 maart: Bingo-avond
Do 23 mei 19 : OR

