Verslag van 27 oktober 2016
Aanwezig: Bénédicte, Cindy, Katrien, Rebecca, Samira, Greet, Annemarie, Sigrid,
Christine, Hilde
1. Opvolging vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Evaluatie Herfstwandeling
Zeer leuk!
Iets kleinere opkomst dan vorig jaar
Tempo hoog, pauze misschien iets korter
3. Wijn- wafel- en confituurverkoop
Idee granola even geparkeerd – misschien voor de zomer
Affiches om thuis op te hangen
Afhaalmomenten aansluitend aan de schooluren
Bestelformulier aanpassen: ook strookje om zelf bij te houden
Kaartje om te bedanken
4. Kerstdrink
Vrijdag 23 december (15u45 tot 17u30)
K2 L3 L6 zijn de verantwoordelijke klassen
Medewerkers gelijk verdelen over soep, warme chocomelk en gebak
Opstelling afhankelijk van het weer
Fakkeltocht?
5. Werkgroepen

Verkeer
Na de herfstvakantie fluo-actie
9/11 en 14/11 fluoverkoop (hesjes, lampjes, beschermer voor de boekentas, …)
terug fluobeker
als school de target haalt, leuke actie
fluospelen georganiseerd door leerkrachten en andere ludieke spelletjes
busevacuatie voor L6, …
Groen
Kleuterspeelplaats en tuin: 26 11 nog aanplantingen (planten en haag)
Er wordt nog een boom geplant op de kleuterspeelplaats
3 boomkruinen worden aangekocht als speelelement
bij nat weer aangepaste kleding dragen voor de kleuterspeelplaats, ook speelkledij
idee van laarsjes tijdens de speeltijd? (neemt teveel tijd in beslag)
spel van de kleuters is veel mooier met de nieuwe kleuterspeelplaats
hek wordt in de week van 14 november definitief vervangen
speelbakken (keukentje, buizensysteem) ook idee voor speelplaats lagere school
6. Varia
Minimirakelklas : tafeltjes
Plankjes voor in het rek (voor boekentassen en poefjes), plank voor Marina, extra
grasmatten, extra kapstokken voor in de gang
Mogen kinderen uit de lagere school zelf beslissen of ze jassen aan of uit mogen
doen? Moeilijk, want het wordt als “stoer” aanzien om zonder jas rond te lopen.
Momenteel vlaggensysteem voor de lagere school:
Groen: kiezen
Oranje: jas open
Rood: jas dicht
Terugkomdag van 6de leerjaar vorig jaar (4de week september) om te vertellen over
hun nieuwe start - woensdagnamiddag
“Dag van de ouder” was heel tof en “lekker”. Ook boodschappen van de kinderen
waren heel leuk.
Infomoment voor ouders: Axenroos. 24 januari om 20u00 – 21u30
Volgende ouderraad: KiVA

