VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD
Datum: 23/01/2020
Aanwezig: Leen Embo, Melissa Casteleyn, Evy Vanhaelemeesch, Els Boone,
Petronella Moreels, David Brulard, Frederik Gowy, Annelies Storme, Veerle
Brouckaert
Verontschuldigd: Ken Duchatelet, Anja Heleyn, Eveline Beils, Bruce
Vandemoortele, Hildegard Lavens, Fiorella Bendezu, Zongwei Yang, Nausicaa
Lannoo, Joke Engels, Sofie Vermeiren, Evi Snoeck
Verslag: Annelies Storme
Volgende ouderraad: 05/03/2020

Nieuws van de school:
-

Overeenkomst Odeon is afgedrukt
Carnaval
Directievergadering gemeente (overlapt gedeeltelijk met LOK): nieuwe wetgeving
feesten en evenementen – geen wegwerp borden/bekers. Schoolfeest: kartonnen
bordjes, glazen van brouwer.
Luizencontrole 29 & 30 januari (afgesproken) + na krokusvakantie (nog af te
spreken)
Stempel voor ‘geen luizen gevonden’ i.p.v. voor iedereen een briefje.
In het vervolg zullen steeds minder brieven op papier meegegeven worden
Franse kampjes zijn volzet, voor andere kampjes kan nog ingeschreven worden.

Vragen aan de school:

-

Hoe is het met de piramide? Geen speelhuisje, plek om rustig te worden.
Eerste dagen erg druk. Verder uitgelegd, nu rustiger. Er komt mogelijk nog
een rode lijn rond. Ook ‘sorry’-bankje in gang bij directie + brievenbus met
afsprakenbriefjes. Oplossingenwiel wordt goed gebruikt, maar zal wat
vereenvoudigd worden.

Werkgroep cultuur:

-

Werkgroep cultuur heeft de voorstelling Odeon geboekt voor maandag 11/05.
Contract is getekend.
Geen technieker aanwezig in de zaal. Juf Epi kan dit doen?
Voorstel: eventueel nog dit schooljaar een quiz organiseren? David & Bart
willen organiseren. Datum afspreken tegen volgende vergadering.

Werkgroep schoolfeest:

-

Werkgroep is reeds samen gekomen in november met leerkrachten. Volgende
keer ook met ouders (30/01).
Concept = sponsorloop op school 22/03 (speelplaats + rond kapel). Kleuter en
lager.
Zelfde dag als opendeurdag
Eetstandjes en drank
Doel van opbrengst vermelden
Er komt nog een oproep voor helpers

Werkgroep verkeer:

-

-

Fluo-actie: nog 5-tal controlemomenten
Dit jaar meer kinderen van Julesklas met fluo 😊
Alle klassen zijn goed op weg op de streep te halen (knikkers in fles)
Er wordt weer veel op de busparking geparkeerd + voor poort
Opleiding gemachtigd opzichter?
Melissa brengt actie struisvogel-pauw mee op 05/03. Dan bespreken we
verder.
Er wordt opgemerkt dat vaak kinderen zonder gordel in de auto zitten

Spelletjes:

-

Tussen herfstvakantie en krokusvakantie. Nog 4 keer + 1x inhalen voor groep
K3-L1 (Melissa verwittigt lktn wanneer).

Werkgroep Valentijnsactie:

-

Voorlopig 391 volwassenen + 110 kinderen
David zet nog eens op facebook
Leen stuurt nog een mailtje met uitstel deadline via mail tot 26 jan.

Leerlingenraad
-

Volgende = 17 februari

LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang):
-

Niet meer samengekomen

Schoolraad:
-

Is nog geen 2e keer samen gekomen (feb.)

Varia:

Kalender:

9/02

Valentijn

19/02

Carnaval + praatcafé

5/03

Ouderraad 5

22/03

Opendeur + schoolfeest

30/04

Ouderraad 6

11/06

Ouderraad 7

24/06

Sapjes voor kleuters & Proclamatie

