Verslag ouderraad 10/03/2015
Aanwezig School

Raf (Directie), Meester Johan

Aanwezig Ouders

Koen, Paul, Gert B, Gert E, Gino, Gerd, Joris, Marjan, Stefan,
Wim, Isabelle, Lieselot

1. Voorbereidingen Ouderfuif
De voorbereidingen lopen.
Nog enkele praktische schikkingen:
Goedkeuring van de stad is ondertussen OK
De stad vraagt de buurtbewoners te informeren. Gert B maakt een briefje op en zal
dit verdelen.
Hot Dog Smetje kan zijn hot-dog kraam opzetten. Is er bijkomende keuring vereist
door de preventiedienst? Ja!
Verder hebben we een decibelmeter nodig. Gino kijkt na of dit via TIS te gebruiken
is.OK
Er wordt nog een voorstel tot takenlijst rondgestuurd. Gert B
Prijslijsten maken Koen
Sleutel voor het bijvullen van toiletpapier en handdoeken in het sanitaire blok. Raf
geeft sleutel door aan de OR.
Vrijdag 20/03 oppikken van de stelling rond 16h00 Gert en Gino
Gino heeft een aantal tonnen geregeld als vuilbak.

2 Paaseitjes
Kaartjes voor het rapen van de paaseitjes worden voorbereid door Tania.
Tevens graag ook de klaslijsten klaarleggen zodat we de juiste aantallen kunnen
verpakken. Raf voert deze communicatie met Tania

Isabelle zorgt voor een 1300 Paaseitjes.
De paasinpak is voorzien op 31/03/2015 va 19h00 in de kleuterrefter.
Allen op post!!

3. Schoolfeest
Ook de voorbereidingen van het schoolfeest lopen al volop.
Qua voorbereidingen bewijst het draaiboek van de vorige edities een grote dienst.
Het thema van het schoolfeest is een reis rond de wereld. Hier horen ook aangepaste hapjes
bij nl, fritten (uiteraard) hamburgers, pizza en loempia.
Verder zijn er reeds een aantal spectaculaire tombolaprijzen in de prijzenpot beland (oa.Een
vlucht met een zweefvliegtuig, en een vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig), toch zijn we
nog op zoek naar een aantal prijzen.
Koen en Paul vragen nog eens na bij Vinhmm en Wolfstee of zij en bijdrage aan de
tombolapot willen doen.

4. Verfraaiing van de speelplaatsen
Zoals reeds eerder aangeven zal de OR het “masterplan speelplaats” financieel steunen. In
dit kader liggen er een aantal concrete voorstellen ter tafel. De OR heeft ook bekeken welke
financiële bijdrage haalbaar is.
Eerdaags is het overleg voorzien om dit samen met de directie te finaliseren. Isabelle.

5. Etentje OR
Er wordt een Doodle-peiling opgezet om de meest geschikte datum te vinden.
Zeker ook de vaste helpers mee inseinen.(Marjan)
Verder wordt nog eens bekeken welke formules mogelijk zijn in functie van het aantal leden
en helpers die aanwezig kunnen zijn (BBQ – Wokmobiel,…)

6. Sponsortocht 2 April
Er is weerom een sponsortocht gepland waarbij de kinderen zich kunnen laten sponsoren
voor een fikse wandeling.
Tijdens deze wandeling is er een rustmoment voorzien aan “de hut” waarbij we appelen en
water schenken aan de wandelaars.
Isabelle doet de inkopen Water en appelen (Kleine)
Om dit te verdelen hebben volgende leden zich aan aangeboden:
Koen
Els
Anja

7. Varia


Maandag 30/03 is een infomoment “Veilig Online” in het auditorium van het
Scheppersinstituut om 20h00 Inschrijven is wel verplicht.



Toezicht bij het verlaten van de school tijdens de middagpauze door de lln die
thuis gaan eten. Raf vraagt na hoe dit verloopt.



Voor de instappertjes in de kleuterschool (de kinderen geboren in 2013) zijn er
nog 18 plaatsen beschikbaar. Kampeertoestanden zijn er (nog) niet.

Volgende OR-vergadering 28/04/2015 in de leraarskamer 20h00.

