Vergadering ouderraad 29 augustus 2016
Aanwezig: Barbara, Inge S., Inge H., Stefan, Paul, Patrick, Isabelle, Joris, Koen, Lieselot (verslag)
Infoavond (5 september)
Werkgroep: Barbara, Inge H en Isabelle
Klaarzetten om 18u30.
Geen statafels.
Banners OR opzetten.
Enkele briefjes voorzien voor geïnteresseerden die in de OR willen komen.
Speech: Inge en Stefan. Tutti Frutti (extra weken, zie verder) vermelden in de speech.
19u: speech onderbouw
20u: speech kleuters en bovenbouw (afwisselend)
Inge is drank gaan tellen.
Nog veel fruitsap dat dringend op moet.
Wat is er vorig jaar verbruikt van drank?
Vrijdag drank bijhalen.
Wijn in bekers.
Joris: Lijst gsm nummers doorsturen.

Tutti Frutti
Verantwoordelijke: Isabelle
Begin en einde schooljaar zijn er enkele weken zonder fruit. OR zal dit fruit sponseren, hiervoor krijgen
we geen subsidies.
Start volgende week.
Postkaartje jaaroverzicht activiteiten
Verantwoordelijke: Patrick
Datum schoolfeest nog niet zeker. We maken toch al het kaartje met de voorlopige datum.
Patrick stuurt opmaak door.
Dag van de leerkracht (5 oktober)
Werkgroep: Inge S en Lieselot
Verrassing….
Kennismakingsontbijt (23 oktober)

Werkgroep: Barbara, Inge H, Isabelle
Nieuwe prijzen: 4 en 7 euro.
Patrick: Uitnodigingen maken
Joris: Buttons
Isabelle: Planning tafels, nieuwe klas: Flamingo’s
Werkgroep kwam vorige week reeds samen, is goed bezig  !
Wafelverkoop
Verantwoordelijke: Stefan
Dit loopt goed.
Dag van het kind (18 november) en Sint
Werkgroep: Inge S en Lieselot
Werkgroep komt nog samen om te bekijken wat ze gaan doen.
Quiz (19 maart)
Verantwoordelijke: Paul
Doorgeven aan Raf: Leerkrachten moeten 17 maart vrijhouden, activiteiten met de kinderen.
Paul heeft al heel wat vragen opgesteld, brengt dit nog op een OR vergadering.
Kledinginzameling
Verantwoordelijke: Barbara
IOK contacteren, mogen we kleding inzamelen?
Maandag 8 mei: ophaling
Kleding moet in gesloten zakken zitten.
Voorstel: Ook een zaterdag voorzien om kleding binnen te brengen.
Pedagogische werkgroep
Werkgroep: Isabelle, Joris, Inge en Lieselot
Pedagogische spelen: 135 euro + verplaatsingskosten, ruim aanbod.
Voorstel: 1ste en 4e lj
Beweging op school
1 mijl lopen
Welke leerkrachten hebben interesse om hier mee over na te denken?
Agenderen op volgende OR-vergadering
BedNet
Datum opzoeken
Agenderen op volgende OR-vergadering
Werking ouderraad
Open OR
Twee weken hiervoor briefje OR meegeven met kinderen.
Huisstijl toepassen.
Facebookpagina van de OR vermelden.

Optie 'op de hoogte gehouden worden' weglaten.
Aanwezigheid leerkrachten
Bevragen of er gemotiveerde leerkrachten zijn die elke OR vergadering aanwezig willen zijn.

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 6 september 2016 om 20u, leraarskamer
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

