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Evaluatie sponsortocht
Isabelle bedeelde met de leerkrachten het water en snoeptomaatjes (schoolfruit van die dag), en met
hulp van Annemie Mariën. De tomaatjes werkten heel snel en we hadden quasi geen afval.
Water was iets te weinig voorzien, volgende keer voorzien we meer bij mooi weer.
De opbrengst voor de goede doelen was meer dan € 3000 !

Voorbereidingen kinderfuif en schoolfeest
Dinsdag wordt begonnen met de opstelling aan het voetbalveldje en de opzet van de tenten, ook het
podium zou al kunnen opgezet worden.
Het podium is redelijk omvangrijk dit jaar, op woensdag wordt dit in mekaar gezet.
De shiften zijn al deels ingevuld, maar meer handen betekent dat ieder een kleiner steentje hoeft bij te
dragen.
Raf: speelkaarten waren reeds gedrukt, aanpassing met categorieën wordt nu gedaan met affiches.

Einde schooljaar: ijsje
Traditiegetrouw wordt er een ijsje aangeboden door de ouderraad, dit jaar vermoedelijk op 28 juni.

Speelplaatsmateriaal
Voor de voetbaldoelen zijn offertes gevraagd, we gaan ze bij Scava bestellen omdat die het degelijkst
blijken.

Ook voor de verrijdbare basketringen wordt hier gekeken.

Opvolging knaagdieren
De laatste maand zijn er geen meldingen meer gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat het probleem niet
meer wordt opgevolgd. Ondertussen zijn er nog andere niet-giftige middelen bijgeplaatst. Onlangs is er
ook iemand gespot die op het voetpad voor de school zijn GFT-afval kwam uitstrooien...

Opvolging helikopterpleintje
Geen update.

Fietsenuitgang
Het overlegmoment is nog niet geweest, er wordt een datum gezocht, wellicht juni. Isabelle en Inge S.
kunnen de namen bezorgen aan de directie om een afspraak te plannen. Het is wel de bedoeling een
langetermijnoplossing uit te denken.
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Inge S: kunnen we de data bekomen van de schoolactiviteiten zodat we terug een postkaart
kunnen maken vanuit de ouderraad ? Dit is wel praktischer dan een brief. Er wordt een kaartje
voor het einde van dit schooljaar en 1 aan het begin van het volgende schooljaar.
OR receptie van de school: kunnen we daar de helpende handen op uitnodigen ?
BBQ OR: datum is zondag 12 juni.
Paul: VC Herentals begint volgend seizoen met een scholencompetitie, vanaf de laatste KK. De
eerste vergadering is in september. Best contact opnemen met de coördinerende directeur.
Gert: 1e leerjaar boekjes Van In worden aangeboden, er zijn slechts 2 van de 5-tal boekjes
toegekomen. De gegevens kunnen doorgegeven worden aan Leona van het secretariaat en die
zal het nakijken.
Raf: cd’s eerste communnie zijn klaar en worden bedeeld.
Raf: tuingedeelte bovenbouw was voordien toebedeeld aan het Instituut Scheppers, er is nu een
subsidie vanuit de provincie met een educatief bijenproject (bloemenweide).
Barbara: kledinginzamelactie: 1 of 2 ophaalmomenten per jaar, en de organisatie komt het
ophalen, de opbrengst is per kg, ongesorteerd. Wordt volgend schooljaar getest !
Inge S: volgende OR planning van onze activiteiten ? Wordt in het begin van de zomer gepland.

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 7 juni 2016 om 20u, leraarskamer

