Verslag ouderraad 12 april 2016
Aanwezig: Christine, Koen, Annelies (verslag), Samira (Rania), Samira (Mo), Hilde, Cecilia

1. Opvolging en verslag vorige vergadering

- Staat online
2. Evaluatie lentefeest

- Leuk! Openingsmoment was zeer geslaagd, niet te lang en iedereen van de school kwam
-

-

samen. Echt een verwelkoming wanneer je binnenkomt. Ook de aankleding was heel geslaagd!
Openingsmoment (filmpje) moet nog online gezet worden (cfr. Lies)
Turnzaal airjump: duidelijker de uren aangeven per leeftijdsgroep wanneer er mag gespeeld
worden
Henna: veel succes maar niet genoeg mensen die helpen om te tekenen / 1 bonnetje was te
goedkoop ook / emmers met water zetten bij de henna (nu waren de toiletten vuil / bruine
vlekken aan de lavabo’s) / ook meer tafels zetten / ook het kraampje van de henna ergens
anders zetten?
Schminck: ook maar 1 bonnetje -> te weinig
Kraampjes: genoeg
Springkasteel: kan het met 1 ingang i.p.v. 2 ingangen
Tentoonstellingsruimte in de Minimirakelklas: goed
Opruim: vlotjes
Financieel: mooie opbrengst

3. Minimirakelklas / inkomhal

- Rasters hangen op in de inkomhal: dit wordt een prikbord en ook een kapstok voor de jassen
van bij Marina

- Kraampje Lentefeest: tekeningen met de driehoekjes
- Inkomhal: Claire van Unfold maakte een tekening van de resultaten van het lentefeest,
tekeningen worden gestempeld met driehoekjes op de muur
4. Eindejaarspicknick
- Ouders zorgen voor vieruurtje school zorgt voor de drank
5. Eindejaarsfuif

- Nog navragen bij Manou
6. Werkgroepen
VERKEER:

- Komen nog samen

WEL EN WEE:
- Fruitbrochettes op een dag in mei of juni - Liefst op 1 juni
GROEN:

- Manu maakte in de paasvakantie de overspanning voor de klimplanten tussen Janneke Maan
en de Dageraad

- Kleuterspeelplaats: grondwerken vinden plaats in de zomervakantie
- Tijdens het Lentefeest werd er een rondleiding gegeven in de tuin met suggesties voor de tuin:
Moestuin: vooral ouders vinden dit tof
Klimmuur: veel kinderen van de LS en KS vinden dit tof
Dieren: dit vindt iedereen tof
Rustplekjes: vooral ouders en LS vinden dit tof
Boomhut: dit vindt iedereen tof
Kampen bouwen: vooral ouders en LS vinden dit tof
Zandbak: vooral ouders vinden dit tof
Bloemen: niet zo populair maar wel leuk om erbij te hebben
- Rondgang in de tuin met specialist i.v.m. de veiligheid van de tuin
- Eind augustus, begin september: dag voorzien voor de afwerking van de tuin met de ouders (dit
wordt in juni gecommuniceerd)
KWIBBELMEESTERKINDERKRANT:
- Vergadering volgende week (28 april)
- Krantje online zetten (vorige editie)
7. Varia
- Toiletten: ok
- Muziekdagen: mooi en enthousiaste kinderen!
- Luizen: kan er eventueel een algemene info gegeven worden hoe je luizen moet behandelen?
- Leefschool De Dageraad bestaat volgend schooljaar 20 jaar!
- Idee: oudercafé in het begin van het schooljaar, ouders eens samenbrengen zonder de kinderen
erbij?
Volgende vergadering donderdag 2 juni 2016 om 20u15
Agenda:
- Evaluatie verkeersdag
- Verslag schoolraad
- Eindjaarspicknick

