VERSLAG VERGADERING OUDERRAAD ‘DE VERREKIJKERS’ 11 mei 2016

Aanwezig: Juf Marleen, Juf Charlotte, Juf Hilde, Dominique, Joke, Karen, Tine,
Didier, Kristof, Piet, Tommy, Stijn
Verontschuldigd: - Anja, Orinda, Pieter
Agendapunten:
1. Goedkeuring vorig verslag:
Geen opmerking of vraag. Het verslag is goedgekeurd.
2. Nieuws uit de school:
Volgens Juf Hilde heeft de gemeente opdracht gegeven om 2 U-vormen te
bestellen om aan de oprit van de school naast de octopus te plaatsen. Deze
zouden uitneembaar zijn. Het gewicht zou niet zwaar zijn. Juf Hilde en haar
echtgenoot konden dit gemakkelijk optillen.
De Bergrust is niet tevreden over de gewijzigde verkeersituatie. Hun parking
wordt gebruikt door ouders om hun kinderen op te halen. De parking is
gedeeltelijk van de gemeente en gedeeltelijk van hen. Om de goede
verstandhouding te bevorderen is er beslist om briefjes mee te geven met de
kinderen met de vraag om rekening te houden dat deze parking voor klanten
dient. Voor de rest wordt de verkeerswijziging als positief ervaren. Zeker de
aanwezigheid van een leerkracht die de kinderen aan de poort opvangt, zorgt
voor een veiligheidsgevoel bij de ouders.
De zeeklassen gaan 4 dagen duren. Voor het bezoek op woensdagavond zullen
er genoeg kandidaten zijn van de ouders. Er zullen een aantal kinderen van
leden van de ouderraad deelnemen aan de bosklassen.
Waarschijnlijk zal voor de eerste graad boerderijklassen georganiseerd worden.

3. Schooltuin
3.1. Stand van zaken:
Op 1 juni komt Joke Mos kijken naar de tuin om wat tips en advies te geven.
De leerkrachten vragen naar een extra zandbak, een grotere. Deze zandbak
zou het best in zicht van de klassen van Juf Kimberly en Juf Katrien.
Juf Hilde is grote voorstander om het kleine bergje zand achter de
speeltoestellen te laten liggen.
Er zullen nog wat boompjes binnenkort gepland worden.

4. Veiligheid rond de school (SHE-werkgroep)
Dit is al besproken onder het punt 2 Schoolnieuws.
5. Ontbijtpakketten stand van zaken
Al 86 bestellingen en 226 pakketten.
Effect van Facebook is niet te vatten.
Na pauze gaan we zelf aanbellen bij de mensen die frequent bestellen. De lijst
krijgen we nog.
Na 19 juni komt er een evaluatie.
De vraag naar gadgets en thee wordt gesteld. Anja heeft nog een praktische lijst.
Ze zal binnenkort actie ondernemen.
Iedereen van de ouderraad en helpers betalen en nadien wordt er een lijst
opgemaakt en die zullen terugbetaald worden.
6.

FiHD (+Quiz)
De Kleine Kluis wordt gereserveerd door Tine. Er wordt meer nadar gereserveerd
en 20 podiumstukken meer.
Iedereen kijkt uit naar sponsoring en trekking.
De handdoeken van de ouderraad waar zijn ze???
We denken op de zolder van de school.

7. Sponsoring (cyclus per schooljaar?)
Sponsors kunnen kiezen uit 3 opties: 50€ - 100€ - 150€
Alles zal in verhouding zijn
We moeten iets hebben om aan te bieden naar de sponsors. Zoals bv een
voorbeeld van onderlegger. Aanbod is reclame op de 3 events: FiHD, KerstNacht
en Ontbijtpakketten.
8. Varia
- Medewerking (hulp) ouderraad op de opendeurdag van 12 juni 2016
Voor het uitschenken zal Stijn instaan. Voor de afwas moet er toch nog een
kandidaat zijn of 2. Rondgaan met de fles wordt niet meer gedaan. De drank
wordt maar aangeboden op het einde van de rondgang (Refter)
- Doop nieuwe leden
Karen, Joke, Pieter, Tine, Stijn zullen de doop van Didier en Debby organiseren.
- Werving nieuwe leden
Een brief wordt meegegeven om naar kandidaten te vragen. We zullen 1 kiezen.
Er zal duidelijk gemaakt worden dat er een bepaalde engagement wordt
gevraagd: werkgroepen, inzet bij alle acties, …

- Sleep-in etentje ouderraad
Kan doorgaan op 29-06. Voor Tine is dit moeilijk. De volgende dag moet ze er
vroeg uit. Oplossingen voor haar zijn altijd welkom.
- Rode Duivels
’t Zal toch doorgaan zonder reclame te maken in de hangar van Kristof. Piet zorgt
voor de rechtstreekse lijn. Kristof vraagt hulp voor de hangar wat in orde te
krijgen.

AGENDA:

21 mei bomen planten 14u
11 juni Opkuis
12 juni Opendeur – De Verrekijker
13 juni eerste match 21u
15 juni vergadering ouderraad ? (ontbijtpakketten en sleep-in)
18 juni klaarzetten ontbijtpakketten
18 juni tweede match 15u
19 juni klaarmaken en bedeling Ontbijtpakketten
22 juni derde match 21u
24 juni Quiz (beker van de burgemeester)
29 juni sleep-in etentje

