VERSLAG OUDERRAAD 14 FEBRUARI 2017
Aanwezig: Koen, Barbara, Gert, Paul, Stefan, Joris, Patrick, Lieselot (verslag), juf Marie-Paul, juf Mia e
n dir. Raf

Quiz
-

Reeds 5 ploegen ingeschreven, herinneringsbriefje sturen als te weinig inschrijvingen volgen

-

Gert Boeckmans en Joost presenteren de quiz

-

Raf probeert 1 of 2 leerkrachtenteams bij elkaar te krijgen

-

Nog maar enkele vrijwilligers, mail naar helpende handen sturen?

-

Prijzen inzamelen

-

Nog 15 vragen nodig

-

10 maart: quiz op de vesten

Pedagogische werkgroep
-

Vierde lj: Technopolis, voorwaarde: niet enkel bezoek, maar ook rond dit thema werken in de
klas
Andere voorstellen: Circusmateriaal, kweekbak, ziekenhuis Playmobil, zandtafel
School bestelt het materiaal.

-

Juf Marie-Paul: suggestie loopfietsen, steps, ballen,… voor op de speelplaats
Dir Raf: tweedehands op markt? Oproep aan ouders?

-

Vraag ouderraad aan de school: Foto’s nemen van materiaal

Schoolfeest
-

Paul niet aanwezig, doet wel de voorbereidingen mee.

-

Thema: prehistorie in wonderwijs

Kledinginzameling
-

Eerste week van mei

-

8 mei ophaling

-

Kleding moet in gesloten zakken

-

Data beslissen waarop de ouders kleding mogen binnen brengen

-

Zakken plaatsen onder de luifel op de speelplaats van de onderbouw

-

Week na krokusvakantie eerste briefje gemaakt door Patrick

Varia
Stefan
-

AED- toestel: optie voor de school?
Raf zit samen met de preventiedienst.

-

Drie nieuwe vertegenwoordiger gezocht om documenten te tekenen:
Joris, Barbara, Patrick stellen zich kandidaat

-

Contactgegevens op documenten uitstap: aanvullen ‘te bereiken via gsm nummer’

-

Sponsortocht: 30 maart in de namiddag

Raf

Kerstomaatjes vorig jaar waren een succes
Voldoende water voorzien
Nog helpers gezocht!
-

Mobiliteitsprobleem: Marc Caers zal contact opnemen

-

Voetgangersexamen 4e lj op 20 maart, namiddag
Nog helpers gezocht!

-

Fietsexamen 6e lj, 30 mei, namiddag
Nog helpers gezocht!

-

Inschrijvingen nieuwe schooljaar: reeds 35 broers en zussen

Patrick
-

Plusouders vermelden op briefjes?

Waar trekken we de grens? ‘…’ staat bij de brieven, hier vallen plusouders mee onder. Dit ga
an we niet aanpassen
Joris
-

Bednet 17 maart
Deelnemen met alle klassen van de lagere school.

-

One mile a day: Doen de klassen dit nog elke dag? Raf zal de leerkrachten hier terug op wijze
n.

-

Bus: staat nog vaak op de Kiss & Ride strook
Paul

-

Stroomkabels schoolfeest, aankoop bekijken

Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 14 maart 2017 om 20u, leraarskamer
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

