Verslag van 6 december 2016
Aanwezig: Cindy, Katrien, Samira, Samira, Koen, Sigrid, Christine, Hilde, Veerle
(verslag), Marieke
1. Opvolging vorige vergadering
Axenroos-infoavond: 24 januari. Vanuit het team. Korte toelichting zoals dat ook met
de kinderen gebeurt. Daarna op basis van axenrozen (uit de klassen) een aantal
dingen doen, is voorlopig het idee. Link met rapport zal ook toegelicht worden.
Rapport opnemen in een volgende ouderraad?
Aansluitend ook een gezellige drink waarop je niet mag ontbreken. Breng je eigen
drank mee!
2. Wijn- wafel- en confituurverkoop
Alles staat klaar. Ophalen vanaf morgen (7/12).
Verkocht: 109 dozen wafels (één meer dan vorig jaar), 145 potten confituur (vorig
jaar 109), 655 flessen wijn en cava (vorig jaar 704).
Winst: vorig jaar ca. € 1.300, nu € 2.370.
Vroeger opstarten loont duidelijk, want alles beter in orde nu dan vorig jaar.
Spindokter heeft de bedankkaartjes gesponsord. Superleuk! Bedankt daarvoor.
3. Kerstdrink
K2, L3 en L6 zijn ‘van corvee’. Werklijsten worden ingevuld via de klasouders.
Marieke werpt zich op als ‘prijsbewaker’ voor de koekjes, cakes …
Geen fakkeltocht, zoals eerder gedacht: is nog niet donker dan. Wel een vuur op de
speelplaats.
Marina doet nabewaking (in minimirakelklas). Als nog maar weinig kinderen over,
komt ze naar de speelplaats. Kinderen daar krijgen ook iets lekkers. Leerkracht aan
de poort bewaakt dat niemand ‘ontsnapt’.
Ouders kunnen uiteraard ook kinderen die normaal bij Marina moeten blijven onder
hun hoede nemen (na afspraak).
Er zijn wel rijen op de dag van de kerstdrink. Wie niet met de rij meegaat, moet

afgehaald worden in de klassen.
4. Werkgroepen
Verkeer
Fluo-actie: percentages zijn heel zwak omdat er zoveel laatkomers zijn.
‘Afhaalmoment’ loopt – vooral op woensdag – soms ook wat uit op de voorziene
timing. Vooral omdat de rijen eerst moeten vertrekken. Over communiceren?
Er zijn nu meer controles dan aan het begin van de fluoactie.
Eerste fluoperiode loopt tot eind december. Dan tussen kerst- en krokusvakantie
opnieuw (vanaf dinsdag na de kerstvakantie controle + extra verkoopmoment van
fluohesjes … + infostandje over belang van zichtbaarheid, fietshelmen, kinderen
voor of achter je laten fietsen …à ook aftoetsen of interesse is bij ouders voor
meer).
Als eerste periode doelstelling gehaald wordt, komt er springkasteel in turnzaal zodat
elke klas zich daar kan uitleven (eerste week na kerstvakantie).
Aanvragen voor verkeersdag van 2 juni zijn intussen vertrokken.
Groen
Hek en hut kunnen op veel bijval rekenen.
Er is recent werkdag geweest met werkgroep Groen. In tuin van pastorij zijn er
enkele haagjes gezet, zdd wat meer privacy voor kerkfabriek (afgeschermde
buitenruimte).
Aan de zandbak is extra ring geplaatst zodat zeil beter opgespannen kan worden.
Ook extra plantjes op speelplaats en wilgenhutconstructie. Resultaat bevalt.
Nog geen verdere acties naar vergroening gepland. Komt nog wel.
Betrokkenheid, spelplezier van kinderen is een wereld van verschil ten opzichte van
een jaar geleden. Minder ruzie, …
Voordelen voor kinderen zijn zeer groot. Voor de leerkrachten dus ook. Brengt
uiteraard ook extra was … met zich mee (vooral in natte periodes). Denkoefening
over manier om spelplezier te behouden maar last te verminderen. Niet zo evident;
Er is duidelijk gekozen voor de kinderen in dit verhaal. Er worden een aantal pistes
onderzocht:
• Meer matten overal om zand buiten te houden.
• In de klassen (K1A en K3) wordt geëxperimenteerd met dragen van pantoffels;
Werkt maar er is genoeg ruimte nodig en vraagt ook tijdsinvestering.
• Idee om bij echt nat weer de ‘grondkinderen’ uit te nodigen regenbroeken te
dragen. Er wordt mee geëxperimenteerd in de instapklas momenteel. Niet zo
haalbaar voor volledige klassen.
• Suggestie van ouders (naar aanleiding van niet-uitwasbare vlekken tgv
zandberg) om wat zand af te graven, honingraatachtige matten opleggen en
daar bovenop gezeefd rivierzand (=properder). Idee van matten is niet zo
evident, maar wel te onderzoeken of er geen beter zand te vinden is. Als
gevonden wordt, zou toplaag afgegraven kunnen worden en vervangen door
‘schralere zandsoort’. Alle suggesties op dit vlak welkom!
Er komen ook nog banken (aan de kant van het hek waar nu nog rubber ligt).

5. Varia
Minimirakelklas heeft nieuwe tafeltjes en poefjes gekregen. Bedankt Claire voor al
het werk! Bedoeling is ruimte zo leeg mogelijk te houden om optimaal te kunnen
benutten voor muzische vorming. Marina had te weinig tafels en daarom klaptafels
besteld.
Leuk weetje: de tafelbladen zijn van yoghurtpotjes gemaakt.
Verloren voorwerpen: moeten voor de kerstvakantie nog eens opgehangen worden.
Woensdag voor de vakantie? Voor de kerstvakantie weer verwijderen.

6. KIVA
(powerpoint wordt toegevoegd)

Volgende ouderraad: donderdag 2 februari om 20u30

