Verslag van 2 februari 2017
Aanwezig: Cindy, Samira, Sigrid, Christine (verslag), Valérie, Veerle, Rebecca, AnneMarie
1. Opvolging vorige vergadering
Geen opmerkigen
2. Evaluatie kerstdrink
Geslaagde kerstdrink!
Er was minder gebak dan de voorgaande jaren. Hierdoor was er te weinig. Volgend
jaar iemand aanduiden die nog koekjes kan gaan kopen indien er te weinig blijkt te
zijn.
Fruitsap was ook snel op. Was initieel niet voorzien, enkel wat overschot. Volgend
jaar wel voorzien, want er was veel vraag naar.
Volgend jaar meer sfeerverlichting voorzien.
Soep was zuur geworden doordat ze te traag was afgekoeld. Nieuwe soep gemaakt
’s ochtends. Volgend jaar: soep niet laten afkoelen in grote pot, maar in kleinere
potten laten afkoelen.
3. Evaluatie infoavond Axenroos
Heel tof, heel erg informatief. De interactieve manier sloeg heel erg aan.
Niet heel veel volk, maar niet erg – de interactie was heel fijn. Vooral voor nieuwe
ouders. Minimirakelklas was de ideale locatie hiervoor.
Infoavonden axenroos en Kiva jaarlijks afwisselen. Dus volgend jaar infoavond Kiva,
en axenroos tijdens een inhoudelijk punt van de ouderraad.

4. Dageraadfuif
Dageraadfuif gaat door op vrijdag 18 februari.
Thema: we love Dageraad!
Niet voor alle ouders duidelijk dat het zonder kinderen is (wegens het vroege
startuur; 20u00). Nog eens duidelijk maken via postmap.
Nog ouders nodig om te helpen de avond zelf (bonnetjes & inkom). Lijst ophangen
in hal. Werken per uur i.p.v. per twee uur.
Vraag om nog wat te knutselen voor de inrichting: Rebecca heeft nog heel wat
karton liggen dat mag opgehaald worden.
5. Lentefeest
Thema: Feest! (20-jarig bestaan)
Eerst projectweek: vzw wesp helpt om een nieuw schoollied te maken, met opnames
in de studio, kinderen met kinderinstrumenten. Aanpasbaar, met strofes die kunnen
aangepast worden indien nodig.
Tijdens de projectweek wordt er ook veel klasdoorbrekend gewerkt.
Lentefeest: zelfde concept als vorig jaar. Ontbijt / verwelkoming / opening /
verschillende standjes.
Sponsoring is begonnen
Nog ouders nodig voor de coördinatie van de catering: 1 vergadering op voorrand =
alles coördineren, alles bestellen (colruyt, brouwer) – aanwezig bij klaarzetten,
aanwezig bij toog op het lentefeest zelf
Ideeën kraampjes op lentefeest:
Henna, airjump, springkasteel, photobooth, Manoe pizza’s bakken, retro haartooi,
ouders en kinderen in chique kleren (feestkledij), Fanfare of live band, Schminken
Affiche maken: we zoeken nog iemand om een affiche te ontwerpen.

6. Werkgroepen en schoolraad
•

Schoolraad: Het verslag van de schoolraad wordt besproken.

•

Groen: /

•

Verkeer: Fluo-actie stopt binnen twee weken, loopt goed.

•

Krant: Alles is binnen, op 1 interview na. Normaal gezien voor de
krokusvakantie.

•

Wel & Wee: Geen actie op DikkeTruiendag, Acties van de kinderen rond goed
doel.

7. Varia
-

Website: tegen mei een nieuwe website – zelf items op kunnen zetten
Leerkrachten hebben eigen ruimte per klas.
Algemeen kader laten maken. Nog kijken wie/wat doet
Postmap wordt er wekelijks automatisch opgezet
Leerkrachten kunnen zelf foto’s op de website zetten

Volgende ouderraad: dinsdag 7 maart om 20u30

