Vergadering 21 augustus 2017
Aanwezig: Bruno C, Sofie Lejeune, Veerle, Kim, Patricia,
Irmine, Els Dewancker, Els Moonen, Rosalinde, Anniek,
Heidi, Marie, Ysabel
Verontschuldigd: Elke DG, Katrijn, Els DR

Agendapunt: Algemene planning: -

Wat plannen we, op welke dag?
aanspreekpunt vastleggen

Sofie L bedankte de ouderwerkgroep (in samenspraak met Els S) en vraagt daarbij om de agenda niet
te overladen.
Hieronder vindt u de planning voor dit jaar met telkens een aanspreekpunt, de werkgroepen liggen
nog niet vast omdat veel mensen niet aanwezig waren. De uitwerking van de activiteiten gebeurt
telkens in een werkgroep.

1 september
Dit is een onthaalmoment met koffie, thee, sap, cake. Dit is zeer goed om mensen te verwelkomen.
Het thema van de eerste schooldag is ‘springen’. Ysabel regelde via de carnavalsvereniging (Els DR) al
een percolator. Ysabel is hiervoor het aanspreekpunt. Irmine, Patricia, Kim en Veerle springen mee
op de kar.
3 oktober: algemene vergadering (Voor alle geïnteresseerden)
Voorlopige agendapunten
•
•
•

Financiële plaatje OWG
Hoe (nieuwe) ouders betrekken bij de OWG? Hoe leren ouders elkaar gemakkelijk kennen?
Organiseren we een spreekavond? Contact andere OWG’en?

21 oktober, ’s avonds: LICHTJESTOCHT
De familiewandeling is een goede manier om elkaar te leren kennen. Vorig jaar was er om allerhande
redenen minder volk. We stemden dit jaar om een lichtjestocht te organiseren. Juf Anniek zou met
de kindjes van de kleuterklas wel windlichtjes willen maken die ze dan kunnen meenemen op de
tocht. Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgroep waarvan Marie het aanspreekpunt is. Ysabel,
Rosalinde en Els M willen hieraan meewerken. Er wordt nog een mail gestuurd voor medewerkers.
We hebben mensen nodig die wat kennen van horeca om de stoppunten uit te denken.

1 december – Sintkoeken
Dit is een gemakkelijke activiteit die genoeg opbrengt om de sintcadeaus te kunnen betalen. Els M
merkt op dat de chocola komt uit de buurt van haar ouders (transport). Anniek vindt dat de koeken
elk jaar kleiner worden. Vorig jaar werd ervoor gekozen om die bij Depaepe te bestellen omwille van
het lokale, ze waren wel lekker. Sofie vraagt om democratische prijzen. Ysabel heeft al een idee voor
wafeltjes. Dit wordt verder uitgewerkt in de werkgroep waarvan Ysabel aanspreekpunt is. Els D en
Kim helpen mee.
Els M geeft nog een opmerking voor de ouderraad omtrent
de boekenbeurs. Niet elke ouder wil dat zijn/haar kind geld
meeneemt.
22 december – kerstborrel
Deze activiteit is tof voor ouders, brengt veel op. Wel moet er zeker wat voorzien worden voor de
kinderen: gezelschapsspelletjes, film, peterschap kindjes… Dit schooljaar komt er een beamer en
scherm in de turnzaal.
De werkgroep zal nadenken over ‘netwerken’, het is niet evident voor alle ouders om contact te
leggen.
We vragen Els De Roest om aanspreekpunt te zijn. Irmine en Kim helpen al mee.
25 januari: algemene vergadering (Voor alle geïnteresseerden)
3 maart – Quiz8ige ouderactiviteit.
Vroeger werd de quiz opgesteld door Nico, Filip en Els. Dit is een enorm karwei. Vorig schooljaar lag
het organisatorisch moeilijk om aan helpende handen te geraken, materiaal…
We willen wel nog steeds iets enkel voor de ouders, maar dit moet anders. We behouden een quizachtige formule. Veerle zal het aanspreekpunt zijn. Rosalinde, Ysabel, Marie, Kim en Els M helpen al
mee.
30 maart: Paasontbijt
Een ontbijt (gebakken eitjes, verstoppen paaseieren) is voor de kinderen erg gezellig. Nu zijn er op
school al wat initiatieven, maar niet in alle klassen. Een ontbijt voor kleuters vraagt meer
ondersteuning dan een ontbijt in een klas van de lagere school. Els M wil zich hiervoor inzetten, Heidi
ook. De werkgroep zal in overleg met de leerkrachten dit verder uitwerken. Het is aangewezen om
contact op te nemen met de OWG van Lemberge die dit ook steeds organiseert.
25 april: perkplanten
Patricia is hiervoor aanspreekpunt. Els D en Irmine helpen mee.
Wil de werkgroep kijken voor meer variatie, bijvriendelijke bloemen, ecologisch?
16 mei: algemene vergadering (Voor alle geïnteresseerden)
29 juni: Laatste schooldag
Dit wordt in de werkgroep uitgewerkt. Er moet aandacht zijn voor een vlottere bediening van eten.
Kim staat hiervoor paraat.

VARIA
-

-

-

Hulp aan nieuwe ouders:
Kunnen de ouders op de info-avond eerst een drankje krijgen en dan de info?
De kleuters kunnen zoals vroeger een vriendenboekje maken. Hiervoor moeten de leerkrachten
wel toestemming vragen aan de ouders.
Pimp-je-speelplaats.
Er is een offerte gevraagd om een klimwand aan de lange muur te installeren. Dit zou ongeveer
€2400 kosten. De school zou met de opbrengsten 1/3 hiervan bekostigen, 1/3 wordt gevraagd
aan de gemeente, 1/3 aan de ouderwerkgroep. In de kas zit nu +/- €1600 euro. Hiervan is €125
van pimp-je-speelplaats. We verwachten in de loop van het jaar uitgaven voor de sint, de
website, de eerste schooldag, de boerderijklassen en het ontbijt. Er zullen ook inkomsten
komen. We geven toestemming voor de financiële bijdrage aan de klimmuur.
De werkgroep pimp-je-speelplaats komt binnenkort samen om het te hebben over het
onderhoud van de tuin, de heuvels. Er moet ook een afspraak gemaakt met de groendienst.
Heidi wil nog steeds aanspreekpunt zijn hiervoor.
We maken ons kenbaar aan de ouders door info te geven op de info-avond. De gezinsoudsten
krijgen de vrijdag na de info-avond een flyer mee met informatie over de bergwegelduwers.

