Vergadering van 24 februari 2015

Aanwezig:
. Koen, Veerle, Cecilia, Véronique, Katrien, Anne-Marie, Freya (stagiaire)

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
- muzische ruimte: team heeft nu ook gebraistormd. Wordt nog verder bekeken. Zou vooral gebruikt worden
voor bewegingsexpressie, als dramatische ruimte, of muziekklas. Wat nodig: podium, muziek, geluid. Er zullen
ook nog andere scholen bezocht worden met een muzische ruimte om inspiratie op te doen. Misschien
ideeënbus voor alle ouders? Of enkele betrokken ouders rechtstreeks aanspreken?

2 Varia en aandachtspunten
- Speelplaats: Ondergrond is erg glad. Versleten? Vuil? Als test is een stukje van de speelplaats extra grondig
gereinigd met een detergent. Nu bekijken of dit beter is. (zie onder bij werkgroepen)
- Veerle zal haar voorzitterschap beëindigen na dit schooljaar. Hoe zoeken we een vervanger? Moet eigenlijk
aan iedereen gemeld worden zodat iedereen op de hoogte is. Veerle maakt een melding voor de postmap die
verdeeld wordt in april net voor de volgende ouderraad.
- Luizen: nog geen controle geweest na de krokusvakantie. Marieke zal mail sturen naar ouders om controle op
te starten.

3 Werkgroepen
- Wel en Wee: heeft toch soep kunnen maken op de dikketruiendag. Er was een beetje te weining soep
(waardoor de laatste klassen erg kleine porties kregen), dus volgend jaar iets meer maken. Werd wel heel
enthousiast onthaald door de kinderen. Zeker voor herhaling vatbaar.
- Krant: ziet er alweer mooi uit. Nog 1 editie op het einde van het schooljaar.
- Groen: Klimplanten worden geplant voor overspanning. Volgende stap is om na te denken over de
kleuterspeelplaats. Speelplaats is aantal jaren geleden helemaal vernieuwd, maar begint wel te verslijten.
Speeltuigen worden niet zo vaak gebruikt. Misschien tijd voor verandering.Tegen 1 april zal een plan opgesteld
worden en wordt subsidie aangevraagd. Er werd ook een bevraging gedaan bij de kinderen en de leerkrachten.
- Verkeer: fluoactie is afgelopen. Doel (spingkasteel) is niet bereikt. Voor de kerstvakantie waren de resultaten
beter, na de vakantie is de 75% nooit gehaald.
Verkeersdag: vrijdag 29 mei: veel ouders nodig van L4 en L6 (oproep in de postmap)

4 Lentefeest
- Brieven voor helpende handen werden vandaag meegegeven aan de klasse-ouders
- Ook hulp gevraagd vrijdag van 15.30 tot 18u
- Zaterdag tussen 16 en 18u worden de ontbijtzakken al gedeeltelijk gevuld.
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- Werkgroep catering is ook al samengekomen
- Voorraad wijn wordt opgebruikt (en eventueel aangevuld) Koen geeft aantallen van verbruik door aan Veerle.
Wat met de glazen? We kunnen moeilijk glazen lenen bij de Heerlyckheid als we geen wijn afnemen. Checken
bij Wim Van Doninck of hij hiervoor kan zorgen. Of eventueel aankopenbij Ikea? Veerle kan daar voor zorgen.

5 Zomerbar
- Wordt er nog een zomerbar georganiseerd? Wie zou dit willen organiseren? Donderdag 21 mei zou eventueel
kunnen. Katrien polst bij Barbara, Erwin, Elke en Frederik. Als die niet kunnen worden enkele andere ouders
aangesproken.

