Vergadering ouderraad 10 oktober 2017
Aanwezig: Koen, Gerd Embrechts, Wendy, Kathy, Inge H. Joris, Isabelle, Raf, juf Tine, juf Martine
Dries, Mirka, Barbara, Paul, Inge S (verslag)
Kleuterontbijt
Op dit ogenblik zijn er 145 inschrijvingen. Maandag 10/10 werd een herinneringsbriefje meegegeven.
Vorig jaar waren er 280 inschrijvingen. (dd.16/10 275 inschrijvingen)
Praktisch:
- Beleg, au bain marie: Koen (juiste bestelling nog aan hem doorgeven)
- Extra producten bv.donuts kunnen bij Agoria afgehaald worden. Isabelle volgt op
- Eieren: Paul (juiste bestelling nog aan hem doorgeven) (Alternatief zoeken indien bedrijf niet
wordt vrijgegeven
- Buttonmachine is aangekocht. Inge H. maakt buttons, indien nodig nog bijmaken op 21/10
- Kleurplaten en stiften, bakplaten: Isabelle
- Muziekbox en verwarming: Raf
Helpende handen
- Extra gezocht voor zaterdag en zondag. Isabelle maakt een mailtje. Joris verstuurt de mail
- Vrijdag: Inge H. vraagt Carine om de percolators te checken op vrijdag
- Start zaterdag 8u30: Barbara, Gerd, Kathy - Inge H., Isabelle later
- Zondag:
bakker 7u45: Inge H., Inge S., Joris, Isabelle
Eieren en spek, percolators aanzetten: Koen, Paul
Dag van de leerkracht
- Een grote dankjewel van de leerkrachten
- Het 4de leerjaar is geintresseerd in de publicaties rond kinderrechten
- 5de en 6de leerjaar geintresseerd in publicatie rond Europa. Juf Tine checkt voor de aantallen
o Inge S. bestelt by Plan België en Permanente vertegenwoordiging
Dag van het kind
16 oktober vergadering (Lieselot en Inge kunnen niet aanwezig zijn).
Lieselot informeerde naar de fruitshaker, Raf neemt dit idee mee naar de werkgroep. Alles hangt af
van de beschikbaarheid en de prijs. Als er opnieuw springkastelen zouden komen, graag de
springkastelen voor kleuters en onderbouw, in elkaars buurt opstellen. Dit maakt het logistiek veel
eenvoudiger. Raf neemt dit mee naar de werkgroep.
Voorlopig kunnen: Kathy, Mirka, Barbara (ovb), Inge (ovb), Lieselot (ovb)
Raf houdt Inge S. en Lieselot op de hoogte.
Wafelverkoop
Stefan was de trekker maar kan dit owv werkverplichtingen moeilijker opvolgen. Joris neemt over
met steun van Stefan.
Prijzen blijven dezelfde als vorig jaar.
Brief moet nog aangepast worden. Ook nog even op ‘taal’ nalezen (Isabelle en Barbara).
Isabelle vraagt Patrick de brief op te maken.

Communicatie verloopt via Raf in afwezigheid van Tania
Planning:
- 16/10: brief mee
- 10/11 deadline op de brief
- 14/11: bestelling doorgeven aan leverancier
Colruytkaart
Inge S. belt met Colruyt. Raf sprak de vertegenwoordiger en die liet uitschijnen dat het snel zou gaan,
maar dit is niet gebeurd.
colruytprofessional@colruyt.be 023635363
Wintermarkt
- Stad Herentals: tenten, elektriciteit OK, og extra bestellen 14 podiumelementen, fakkeltocht
melden aan de stad (Koen)
- Brouwer en frituur van Baeten OK
- Inge L. en mama en stagaires: shminken OK
- Paul vraagt aan schoonvader om soep te maken
- Koor OK
- Affiche: isabelle vraagt aan Patrick om deze te updaten
Kerstkaartje
We maken opnieuw een kaartje samen met de school. Isabelle vraagt aan Patrick, Raf zorgt voor een
tekstje voor de schoolkant.
Kinderstoelen
Als er buitenschoolse uitstappen zijn en er worden auto’s gevraagd, graag duidelijk vermelden om de
kinderen zoveel mogelijk in kinderzitjes en op verhoogkussens te plaatsen.
Mobiliteit
Er is een overleg gepland op 20/10 om 8u30 op het administratief centrum met de schepen van
mobiliteit en eventueel de burgemeester. Inge S. probeert ook aanwezig te zijn vanuit de ouderraad.
Als de kans zich voordoet ook nogmaals navragen hoe het staat met het AED toestel.
Aan de ingang van Lantaarnpad zullen er fietsenrekken geplaatst worden die komen van de
Burchtstraat. Er moet wel voldoende doorgang blijven voor de hulpdiensten.
Bewegen
De school doe mee met de actie ‘Bewegen naar de zon’. Dit kan ingevuld worden via one mile a day
maar ook via one dance a day. De kleuters hebben een gezamenlijk dansmoment op woensdag en
vrijdag.
Tutti Frutti
Isabelle checkt met Lieselotte. Nog geen nieuws. (dd 16/10 OK)
Toiletpapier
In de kleutertoiletten hangen grote rollen, papier is niet altijd duidelijk zichtbaar voor de kleuters.
Schoolfeest
Thema is ‘Rock concert’.
Er zijn 3 WG
- Technisch: Paul (trekker), Mirka en Koen
- Personeel: Inge en Barbara (trekkers), Joris
- Communicatie: Inge en Isabelle

Iedereen zal zeker zijn handje moeten toesteken. Als je iemand kent, graag aanspreken! Zowel voor
de opbouw EN afbraak, als voor de dag zelf!

Volgende vergadering: maandag 13 november 2017 om 20u in de leeraarskamer.
Iedereen welkom en tot dan!
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

