Verslag vergadering 16-01-2018
Aanwezig: Philippe, Katleen, Glenn, Cyndi, Viki, Pieter, Penny, Sofie, Christel, juf
Dien, juf Evelien, Marie-Anne, Jolanta, Annick
Verontschuldigd: Ilse, Mireille
Verslaggever: Sofie
Info vanuit de school:
Juf Dien, dochter van juf Karen vervangt juf Noor. We wensen juf Noor ook
heel veel beterschap!
Een hartverwarmend 2018 aan iedereen!
Evaluatie grootouderfeest – dank aan Sofie voor de prachtige foto’s
Heel veel positieve reacties over de foto’s van het grootouderfeest
Ondertassen zijn niet nodig: we kwamen niet toe voor boven en beneden.
Servieten zijn voldoende.
Opstart vernieuwing website http://www.basisschoolpulle.be/wordpress
We mikken op Pasen om de website te lanceren.
Foto’s van kinderen op de website plaatsen: gekozen voor kinderen van de
oudervereniging. De foto’s zullen gemaakt worden door een professionele
fotograaf.
Er komt ook een link naar de oudervereniging: dit zijn wij, dit doen wij. Deze mag
nog verder uitgewerkt worden. Als we er vanuit de oudervereniging iets willen
opzetten (vb wafelverkoop) dan kan dit er op geplaatst worden.
Er wordt ook een duidelijk link gemaakt naar het aanbieden van de warme
maaltijden. Wanneer is de school open, … Je moet duidelijk alle nodige
informatie kunnen terugvinden.
Wij zijn een uitschepschool. Het eten wordt in de Blockendoos gemaakt en wordt
hier uitgeschept. Er moet dus duidelijk het logo van de Blockendoos opstaan.
GESUBSIDEERDE VRIJE BASISSCHOOL
TEL +32 3 484 41 68

KLOOSTERSTRAAT 7 – 2243 PULLE
FAX +32 3 464 15 54

WWW.BASISSCHOOLPULLE.BE
SECRETARIAAT@BASISSCHOOLPULLE.BE

Hoe kunnen we de school bereiken en wat zijn de troeven.
Leerlingen aantallen teldatum: 01-02-2018
245 leerlingen, een stijging van 7 leerlingen.
Wafelverkoop
Flyer is aangepast en doorgestuurd naar de school. Er zijn een 1200 flyers nodig.
Deze mogen mee met de oudsten van de school. Nog extra voor mee te geven
met de leerlingen.
Flyer meegeven op 22-01-2018
Uiterste besteldatum: 20-02-2018
Pieter komt 1x per week op school om het geld op te halen.
Verdeling/levering: 08/03/2018
Wafels worden verdeeld over de klassen. We doen dit in de gang en de refter.
Helpers komen om 19u.
Niet afhalen: ophalen tijdens de hobbynamiddag.
Mee naar huis: vrijdag 09/03/2018
Evaluatie kerstdrink:
250 EUR voor de gepimpte chocomelk en glühwein
Kerstman was een topper! De kerstvrouw was ook super!
Kerstman was wel overrompeld.
Opmerking: amareto zakt naar de bodem: roerstaafjes??
Oplossing fietshelmen: het mag geen volle plank zijn voor water. Niet te hoog,
afgerond, haakjes moeten omgekeerd zijn. Zo kunnen kinderen hun helm droog
wegleggen. Het idee is er en moet nog verder uitgewerkt worden.
Verengingenquiz: 10 maart 2018 – 20u
Pieter, Glenn, Penny, Philippe, Sam, Cyndi, Marie-Anne, Wendy, Sofie??
Volgende vergadering : 19u omwille van overleg met de gemeente
Masterplan Pulle: voorbereidingen zijn bezig
Veiligheid van de straat van de school.
Burgemeester stelde zelf voor om een vergadering mee te doen. Middenstand is
ook vragende partij om Kloosterstraat enkelrichtingsverkeer te maken.
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Burgemeester, Rudi en Joris zullen aanwezig zijn.
Ook in de kindergemeenteraad is dit ter sprake geweest. Zij hebben toen
gemeld dat ze naar hier gaan komen.
In Bierbeek zou er een digitaal bord zijn dat aangaat als het druk is aan de
school. Nagaan of dit ook een mogelijkheid is.
Evt contact opnemen met gemeente van Bierbeek om na te vragen. Philippe neemt
hiervoor contact op.
Kruispunt Kloosterstraat – Slangenbos: zou terug vlak gelegd worden.
Kruispunt Kloosterstraat – Slangenbos: bus kan daar niet draaien in de bocht.
Attentie voor langdurig zieke leerkrachten. Vorig jaar: juf Nicole, juf Evi. Juf
Chris heeft nog geen attentie gehad. Dit jaar juf Chris een attentie bezorgen.
Bloemetje laten afgeven bij juf Chris. Evt bij Blombarts om te leveren aan huis
bij Chris.
We kunnen dit koppelen aan de eerste vergadering in januari. Dan kunnen we
nagaan aan wie we een attentie kunnen geven. Annick gaat eens luisteren bij
Blombarts. Wat mag het boeketje kosten? 25 à 30 EUR en evt leveringskosten.
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