Ouderraad 26/09/2019
Aanwezigen
Caroline, meester Dennis, Raphaëlle, Deborah, Adrien, grote juf Ann , juf Shipra, juf Brenda Virginia,
Adil, Charlotte, Adrien, Laetitia (nieuw) , Eline (nieuwe) , Arnaud (nieuw), Samantha (nieuw)
Verwittigde afwezigen
Agenda
1. Verslag vorige vergadering
2. Woordje meester Dennis
- Dank en welkom
- Er wordt een woordje uitleg gegeven over wat een ouderraad voor de school kan betekenen. Naast hulp zijn ook ideeën meer dan welkom. Tijdens de vergaderingen wordt
altijd op school- of klasniveau gesproken. Individuele problemen worden met de leerkracht of meester Dennis besproken.
- Sportklassen leuk en spaghettiavond om gratis naar de boerderijklassen te gaan (5000€
opgehaald / 800 of 900€ kosten)
- Bouwplannen zijn goedgekeurd. Uitstekend stuk van de 5de klassen wordt vernieuwd
(later) + project naast de schepperszaal (eerst).
3. Terugmeldingen
- Integratie 3e kl naar 1e leerjaar zeer goed verlopen
- Schoolreis : pairi daisa voor de basisschool en andere voor de kleutertjes – alles prima
- Receptie : leuk maar warm. Te weinig glazen, rekening mee houden volgend jaar
- Pennenzakkenrock : in Mol, veel succes, laatste donderdag van het jaar
- Ijsjes : do voor iedereen en de vrijd voor de 6de jaars, een 450 tal
- Geschenk van de juffen eindejaar : broodjes van de vrijdag gesponsord van de ouderraad
- Trooper
4. Geplande activiteiten
- Verantwoordelijke per evenement :
° 15 16 17 november herfstfeesten
Vrijdag restaurant – geen hulp van de OR nodig, foodleverancier veranderen want
voorheen niet winstgevend genoeg. Rode neuzen-apero voor het eerst.
Zaterdag en zondag van 14u tot 18u pannenkoeken
° 26 november opa- en omafeest
° Kerstdrink- en maal : brainstormen : een echte kerstman en toch weer drinkbonnetjes
en betalende cake / snoepbrochetten / soep / foto met de kerstman / speelgoedmarktje
- Winstgevende activiteit : nieuwe ideeën vbn. Cake-verkoop, pasta-verkoop, wafel-verkoop, truffels > verkocht : pasta-verkoop (2,87€ winst per doos ( x 430 kinderen)) voor
jan / febr ; eventueel met wedstrijd om ter meest verkopen. Beloning spaghetti eten in
de klas ?
5. Varia
- Deborah : Kwaliteit van de kantine ? Vegetarische maaltijd (1x per maand) wordt wel
opgevolgd want niet zo ok
- Silvia : Hergebruiken van materialen tussen de schooljaren ?

-

Silvia : accidentjes zonder turnpantoffels

Volgende vergadering : november

