Vergadering van 21 februari2013

Aanwezig: Veronique, Barbara, Aliona, Katrien, Veerle, Greet, Sigrid en Koen

1 Opvolging vorige vergadering:
-

Jaklin Laporte (‘De Pestjuf’) zou een interactieve avond kunnen geven ivm ‘communiceren met
kinderen’, met korting 50 euro per uur  anderhalf uur is 75 euro, met een plafond van 100 euro.
Gevraagd voor oktober-november volgend scholjaar. Voorstel: do 3 – do 17 oktober. Wordt verder
contact opgenomen. Financiering via ouderraad en een drankje op de avond zelf. Interview wordt
afgenomen tegen laatste krantje van dit schooljaar.

-

Poortje: blijft openstaan – veer? Een mogelijkheid – evt. poortje schuin zetten dat het door de
zwaartekracht zelf dicht valt?? Iemand een knalidee? / spietje wegnemen want de voordeur blijft
openstaan.

2 Werkgroepen
-

Wel&Wee: soep uitgedeeld op Dikke Truiendag door de werkgroep. Werd zo goed gesmaakt
dat er voor Sigrid niets meer over was. Recept en reacties erop vragen om een herhaling
volgend schooljaar. Grote dankuwel aan de werkgroep!
Fruitbrochettes: woe 22 mei of woe 12 juni
Akoestiek onder afdak is niet zo best. Elke gaat op zoek naar een mogelijke haalbare
oplossing.

-

Verkeer: volgende week werkgroepvergadering. Plaatsbezoek van 10op10 langs geweest.
Enkele juffen gaan op navorming voor stapoefeningen.
Pannenkoeken zijn niet gehaald. Volgend schooljaar ander systeem? Of haalbaardere
doelen? Leerlingenraad wil de beker tussen de klassen terug. Te veel kinderen snapten de
percenten niet.

-

Groen: plannen om de schoolgevel te vergroenen. Plannen worden hopelijk tegen lentefeest
uitgevoerd. Voor vergrening van de speelplaats willen we samen met de kinderen i.s.m. de
leerlingenraad een plan opstellen, met ondersteuning van Elke, MOS (milieu op school)medewerker.

3 Lentefeest
-

Werklijsten zijn klaar en worden met de klasouders meegegeven. Per klas: gele vakjes
invullen tegen uiterlijk 15 maart. Kortere momenten voor ouders om te begeleiden. Air
jump voor LS, springkasteel voor KS. Scouts van Edegem komt helpen bij de kraampjes.
Henna en schminken met hulp van ouders. Iets minder plaatsen in te vullen... meer mensen
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nodig om ’s morgens mee broodjes te smeren (8). Afwas in één refter. Een week ervoor
krijgt ieder een herinneringsbriefje mee.
-

Zelfde stramien: ’s morgens ontbijt. 13u openingsmoment. Namiddag: kraampjes +
toonmomenten vanuit projectweek.

-

Affiche: logo van de school staat erop, maar niet het adres. Volgende editie op letten!

-

Ontbijt: producten komen minder goed binnen, of minder gesponsord. We moeten zelf meer
aankopen, maar behouden wel de verkoopprijs. Mocht er iemand nog een opportuniteit
zien, altijd welkom... !

4 Varia en aandachtspunten
-

Schoolrekening: probleem is niet verminderd: vb. woensdagnamiddag aangerekend terwijl
niet in de namiddag gebleven. Andere aantallen voor broer-zus.

-

Kookboeken: opnieuw opdiepen en verkopen op het lentefeest (evt. door kinderen) –
Veronique organiseert.

-

Vergadering van di 19 maart wordt geannuleerd. Volgende ouderraad op 25 april.

Agenda voor volgende vergadering : donderdag 25 april 2013
Opvolging verslag
Werkgroepen
Evaluatie lentefeest
Thema-avond
Zomerbar

