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1. Proficiat met de geslaagde WinterWonderMarkt!
De Ouderraad feliciteert de leerkrachten en meester Bart met de geslaagde Winter Wonder Markt. Het
was heel gezellig, grote opkomst ondanks de buien. Er is veel verkocht van de knutselwerkjes.
Een initiatief dat zeker nog herhaald zal worden, maar is niet haalbaar om elk jaar te doen (zeer veel
voorbereidend werk).
2. Woordje van Bart over de voorbije en komende weken
De komst van de Sint was het hoogtepunt van de voorbije week.
Wafelverkoop staat gepland in februari: levering wafels op 15 februari, verdeling op 18 februari. Er zal
ook een koekjesmengeling te koop zijn.
3. Wijnverkoop
Tot nu toe minder wijn verkocht dan vorige jaren.
Het valt op dat er minder grootouders wijn gekocht hebben. Volgende keer misschien toch terug op de
grootouderdag/grootouderfeest aanwezig zijn met wijn om reclame te maken.
Afspraak om de bestellingen klaar te zetten: Dinsdag 18 december om 19u30 op school. Graag nog
helpers. We gaan dan ook de rest van de wijn bottelen.
Afhalen wijn: Donderdag 20 december van 15u30 tot 18u30
Graag ook nog enkele helpers. Je hoeft natuurlijk geen 3 uur te blijven. We kunnen elkaar afwisselen.
4. Bingo 16 maart 2019
Die dag is er waarschijnlijk ook de opendeurdag op school (in de voormiddag).
We zouden 8 rondes spelen:
van 15u30 tot 17 uur: 4 rondes
17u30 - 19 uur: 4 rondes
In de pauze verkopen we iets te eten: hotdogs, croques, ...
Er zijn verschillende themarondes: kinderronde (zodat elk kind zeker een prijsje heeft),
schoonheidronde (shampoo, douchegel,...), zatte ronde (bier, wijn, ...), gezonde ronde (fruit, pasta,...),
superronde (mooie, waardevolle prijzen)
We vragen geen inkomgeld, werken zonder inschrijvingen. Je betaalt door een kaart (of meerdere
kaarten te kopen). Misschien toch wel denken aan een manier om te weten te komen hoeveel mensen
gaan komen?
Oproep aan de mensen van de ouderraad: Wie heeft al prijzen? Graag info doorgeven aan Sofie. Zij
maakt een Excell-bestand, zodat we een overzicht hebben over de prijzen. We proberen zelf zoveel

mogelijk prijzen te verzamelen. Denk ook aan acties met gratis producten in winkels. Gelieve allemaal uit
te kijken!
5. Tafels speelplaats
We hebben verschillende offertes bekeken en vergeleken. Sofie had ook enkele stalen mee, zodat we
een beter idee krijgen over de verschillende materialen.
We beslissen om de 4 tafels op de kleuterspeelplaats al te voorzien van nieuwe tekeningen. We gaan
voor een bedrukking op plexi. Bij de firma XL uit Mechelen. (460.50 euro excl. BTW)
Sofie vraagt na of de platen best gelijmd of gevezen worden op de bestaande aluminiumplaten die op
de tafels liggen.
De leerkrachten beslissen nog welke tekeningen erop komen. De levertermijn is heel kort. Dit project
wordt dus heel binnenkort gerealiseerd.
Voor de lagere school beslissen we eerst eens te horen in de leerlingenraad wat de kinderen zelf graag
zouden hebben op de speelplaats. De leerkrachten laten het ons weten. Zo heel veel werd er niet
gespeeld op de tafels. De schaakstukken en andere pionnen zijn ook verloren gegaan. Misschien
investeren we beter in iets anders? Wordt vervolgd.
6. Infrastructuurwerken op school
Er zijn al heel veel werken en veranderingen gebeurd op school:
- de gordijnen zijn opgehangen
-schilderwerken in de gang van de kleuters zijn bezig. Ook de deuren zullen geschilderd worden.
-riolering achteraan is gescheiden
-tuindraad en nieuwe uitgang op de achterste speelplaats
- nu zaterdag werken aan de lerarenkamer
7. Tuin
Afspraak om met de ouderraad in de schooltuin te werken en te snoeien:
Zondag 17 februari om 14 uur
Verdere info volgt binnenkort. Iedereen welkom!
8. Varia
-Pedagogisch traject bij de kleuters: Winkelhoek
ZILL: Zin in Leren, Zin in Leven: meer klemtoon op persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling.
Meester Bart wil volgende vergadering hierover meer uitleg geven aan de ouderraad.
Wie wil kan online meer info vinden: Zill-doelen selector
-Vraag over het zwemmen: Hoe vaak en waar zwemmen de kinderen met de school?
De kinderen gaan met de bus naar de Nekkerpool.
Elke klas heeft in totaal hetzelfde aantal zwembeurten. De 2° en 3° graad zwemt tot in februari om de
twee weken. De eerste graad zwemt minder maanden, maar wel elke week. Dat is zo beslist, omdat het
beter is dat de jongere kinderen elke week zwemmen.
De kinderen zijn 45 minuten effectief in het water.
Volgende vergadering:
Dinsdag 29 januari

