Ouderraad 3 mei 2012
Aanwezig :

Inne – Veronique- Linda - Marc – Bernadette- Els -– Ronny - Christel – MarijkePatricia - Sabien-Carola

Verontschuldigd : Ann –Dirk - Geert - Sofie - Sandra - Inès
Afwezig : David – Jo - Pascal
Verslag : Carola

0. Traktatie
Dankjewel voor de traktatie : Vake Jos !
 Traktatie in juni : Ann en Linda
1. Goedkeuring verslag.
Verslag van 19 april wordt overlopen :
- 1.4 Initiatief is genomen : vanaf nu 3x per jaar oudercontact voor de kleuters
- 1.6 ouder neemt contact op met de directie om dit verder te bespreken. Maar er wordt nog wel
opgemerkt dat de communicatie rond de 2-daagse echt wel te laat was ! Er wordt afgesproken
volgend jaar 2 weken voor de 2-daagse de brief te verdelen.
Bijkomende opmerking : brief was weer zonder briefhoofd van Kathee !
- 2.1.1 briefje moet nog steeds worden opgehangen.
Verslag wordt goedgekeurd. Mag op de website Carola
2. Varia
2.1 Kroonkurkactie
Met het vertrek van Marc einde schooljaar wordt er gevraagd hoe het verder moet met de
kroonkurkactie. De school kan verder gaan met het verzamelen van de kroonkurken. Als de ton
vol is, moet er contact opgenomen worden met het natuurcentrum. De actie zal nog eens worden
aangehaald in het volgende schoolnieuwtje. Marc stuurt nog alle info door.
Opm. : Ronny kijkt BEBAT nog eens na Ronny
2.2 Beschermfolie
Volgende vergadering  Sabien
2.3 Promo van de school
- 1 oktober wordt er een nieuwe website gelanceerd hierop komt allerlei informatie van en
over de school.
- ism Cocomo zullen er flyers gemaakt worden om de school te promoten
2.4 Planning 2012-2013
Er worden alvast enkele data voorgesteld voor volgende jaar, zodat de zaal alvast gereserveerd
kan worden :
- Parents Go Out :
6 oktober (in Malpertuus)
- Boekenbeurs :
23 november (OC)
- Mosselfeest :
2 & 3 februari (OC)
- Kwis :
november ??

- Circus
- Kids Party

15 & 16 maart (OC)
20 april (OC)

2.5 Algemene vergadering
Deze gaat door op 14/05
Inne zal aan Dirk vragen of hij kan gaan.
2.6 Sam de Slang
- brief was duidelijk !! Dank u !!

3. Mededelingen van de directie
Geen mededelingen

4. Finandiele toestand
4.1 Kids party = 680 € winst

5. Voorbije activiteiten
5.1. Kids Party
Was een groot succes : positieve reacties van zowel de kinderen als de ouders.
Deze formule werkt blijkbaar goed, dus kan best behouden worden, mits enkele bemerkingen
mee te nemen naar volgend jaar :
- Misschien zoeken naar andere DJ (altijd hetzelfde). Onlangs is er een mail
binnengekomen van een organisatie die kinderparty’s organiseert. Misschien dit eens bekijken.
- Gezien dit een non-profit event is, maar we toch 680€ winst gemaakt hebben, deze
opbrengst investeren in een nieuwe DJ, een extra grimeur, ….
- Terug een fotograaf voorzien : dit werd toch wel gemist (Marc Kemp ?)
- De vlagjes ipv de ballonnetjes waren een echte verbetering = dus ook in 2013 !

5.2 Kathee 1 jaar op 27/7
Het was een gezellige leuke dag voor de kids.
Proficiat aan Roosje : ons Kathee van de dag !

6. Komende activiteiten
6.1. Communie op 17/05
Er zijn nog niet zo veel helpers. Hopelijk komt er de dag zelf genoeg volk opdagen.
Woensdag om 19u wordt er opgebouwd. Donderdag wordt er gestart om 8u.
Als er nog helpers nodig zijn, horen we het nog van Bernadette en/of Linda.
6.2. Schoolraad
Deze gaat door op 21/05
Dirk is de contactpersoon vanuit onze OR.
Christel vertegenwoordigt ons op 21/05 en brengt onze activiteiten.
Volgende vergadering brengt zij verslag uit.

63 . Schoolfeest – 3 juni
BBQ van 12u tot 14 u : traiteur ligt vast
Inschrijving voor de BBQ moet in de boekentassen  Inne /Sabien
Brief naar de ouders voor prijzen tombola : ten laatste 5 mei  Ronny
Brief van sponsoring + afgiftebewijs : Inne past aan en verdeelt  Inne
Lotjes + begeleidende brief  Inne / Sabien
Vanaf 14u : activiteiten (de leerkrachten kregen van Ronny de opdracht om ideeën uit te werken
rond de 5 thema’s van Kathee)

7. Werkgroepen
7.1 Enquête
 nieuwe doodle werd verstuurd door Inne : datum : maandag 28 mei 2012
7.2 Inhoud
Wordt vervolgd
7.3 Verkeer
Dinsdag 15 mei komt ploegje verkeer samen
7.4 Website
Ploegje website komt samen op woensdag 23 mei.

8. Schoolmailtje/website
8.1 Schoolmailtje :
Voor de volgende editie :
- Sofie maakt een tekstje en/of spreuk Sofie
- Inne maakt een tekstje over de kwis Inne
- Carola maakt een tekstje over de Kids Party Carola
- Nog eens een oproep voor nieuwe leden  Carola
- Agenda mei/juni  Carola
Carola verzamelt alles en stuur door naar Jos Maex. (voor 10/05)

Volgende vergadering : donderdag 7 juni om 20u30.

