Verslag vergadering 22-05-2018
Aanwezig: Marie-Anne, Cyndi, Mireille, Ilse, Philippe, Annick, Penny, Pieter,
Jolanta, Katleen, Sofie, Christel, juf Ellen, juf Mariette
Delegatie van de gemeente over de verkeerssituatie in de Kloosterstraat
Verontschuldigd: Viki, Glenn
Verslaggever: Sofie
Folow up – stand van zaken
Vader- moederdagkado
Er is een vader- en moederdagkado gemaakt in de hogere jaren. Er zal de
mogelijkheid zijn om vrijblijvend iets te maken voor vader- en moederdag.
Infoavond / brief sportklassen
Op de brief werd vermeld dat ze nog vragen kunnen stellen. Ook de mailadressen
staan vermeld op de brief. Duidelijkheid dat er geen infoavond is, maar dat er
brieven zullen meegegeven worden.
Info vanuit de school
School is volledig rookvrij vanaf 01-09-2018
Bij elke activiteit moet er een rokersruimte ingericht worden. Er mag niet meer
in de school gerookt worden vanaf 01-09-2018.
Vanaf 01-09-2018 is het verboden te roken in alle scholen, 7 dagen op 7, 24 uur
op 24 uur. Het rookverbod in gesloten ruimten is reeds langer van kracht. Op de
schoolterreinen in open lucht (speelplaats, fietsenstalling, zone rond de
schoolpoort…), zal het vanaf heden ook verboden zijn om te roken.
Wij voorzien een zone voor rokers op de personeelsparking van de school, tijdens
evenementen zoals het schoolfeest.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen
vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.
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Drankbeleid: stavaza
Er is een proefbak gevraagd van dezelfde leverancier met chocomelk met
halfvolle melk en minder suiker.
Met deze invoering komen we met het drankbeleid in de groene zone.
Wat gaan we doen met drankbeleid op school?
Er zal bekeken worden of het administratief mogelijk is om een onderscheid te
maken tussen kinderen die uit een drinkbus drinken tijdens het middageten of
die een flesje nemen tijdens het middageten.
Naam van de school
De naam zal Impuls worden. Het logo van de school gaat behouden blijven.
Rein De Block zal een nieuw logo maken voor de school.
Oudervereniging is zeer blij met de naamkeuze!
Evaluatie Old School Dance Party Part 2
Lagere opkomst  reden?
140-tal betalende mensen. Een 100-tal minder dan vorig jaar. Opbrengst 1700
EUR, bijna de helft van vorig jaar.
Hoe komt dit? De datum: ten miles, goed weer, …
99 kaarten verkocht in voorverkoop: is dit nodig om te behouden? Voordeel: is
reclame, er wordt over gepraat.
Wat doen we met de datum? Danny gaf aan om de datum te vervroegen.
We denken aan 30 maart. Een week voor de paasvakantie.
Helpers: werken in shiften mogelijk maken zodat de helpers ook eens kunnen
feesten.
Drankenkassa: ook een drankenkassa aan de toog voorzien vanaf het begin. Dan is
dit voor iedereen duidelijk.
Is er niet teveel geld in onze kassa? Marie-Anne had het gevoel dat er teveel
geld in kassa zit. Misschien sneller leeg maken?
Schoolfeest 9 juni 2018
Brief helpers
Er gaat een brief mee met de kinderen of je kind meedoet met het schoolfeest
of niet.
Er gaat ook een brief mee met de kinderen om op te roepen om te helpen.
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Drankenkaart
Drankenkaart aan 8 EUR met logo Shlagerfestival met vakjes aan 0,40 EUR.
Prijs spelenkaart
3 EUR voor 9-beurtenkaart
Prijzen cafetaria
Prijzen worden behouden.
Prijs sangria: 3,20 EUR
Cava kan ook per fles besteld worden, flessen wijn niet.
Palm schrappen
Appelsap, limonade ipv fanta
Ice-tea glazen vragen aan de brouwer om onze Sangria in te serveren.
Diepvries, prijs van Sangria en Ice-teaglazen worden gevraagd bij de brouwer
door Penny.
Allerlei
Optreden van de kinderen en leerkrachten is lopende en komt in orde!
Er worden vlaggetjes voorzien op de tafels om mee sfeer te maken in het
publiek!
De Marchin band komt optreden en zal tijdens de optredens voor de nodig
ambiance zorgen.
Het podium van Zandhoven zal gebruikt worden voor het schoolfeest. Woensdag
wordt deze geleverd.
Presentatie en outfit, muziek is allemaal klaar.
Extra helper bij het bakken van hamburgers, zodat er 3 helpers zijn.
Springkasteel: Ellen zorgt voor 2 springkastelen. Het grote kasteel wordt
opgehaald door Pieter.
Dries, Annick, Sofie en Gert zorgen voor de elektriciteitskas van de KWB en de
voortogen van de harmonie. Spreken nog samen een datum af wanneer we dit
ophalen. Sofie doet ook navraag bij Marcel Van Nunen.
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Wijnproeverij Oxfam wijnen + keuze
De wijnen werden geproefd en er werd een keuze gemaakt.
Verduidelijking drinken helpers OV
Helpers buiten de oudervereniging krijgen een drankenkaart. Zij kunnen deze
gebruiken de dag dat zij komen helpen.
Leden van de oudervereniging en hun kinderen mogen gratis consumeren als ze
aan het helpen zijn. Zonder drankenkaart.
Klaarzetten vanaf 13u op vrijdag:
Sofie, Annick, Pieter, Mireille, Penny, Jolanta
Vanaf half 4 : Katleen, Glenn
Prijzenkraam (refter) : Katleen en Marijana
Toog: voetbal met 5 personen
Tussentoog: Luc, Dries, Glenn, Philippe en Sam
Koffie: Cyndi en Marie-Anne
Pannenkoeken: Tess, Annick en Mireille
Spoelen: Elke
Garcons: Sofie, Pieter, Ilse, Viki
Hamburgers: Penny en kinderen
Pesten op school
No blame-methode: interventie bij pesten op school
Pestbuddydagen
Preventiemethode tegen pesten: klasdoorbrekend werken, verschillende teams
uit alle klassen. Dit team is hetzelfde voor het hele jaar.
Laatste keer zal ook de derde kleuterklas instappen.
Beginnen met een gezamenlijk startmoment waar kinderen warm gemaakt worden
voor wat er gaat gebeuren. Dan gaan ze bij een leerkracht om nadien terug
samen te komen voor een gezamenlijk afsluitmoment.
Alle kinderen hebben op het einde van het traject dan alle activiteiten
doorlopen.
Vb kooknamiddag, hobbynamiddag, muziek, … gebruikmakend van de talenten van
de leerkrachten.
Anti-pestbeleid: leerkrachten maken kleine teams: buddy’s. Die krijgen een kleur
en komen samen in een team. De kapitein van het team is een 6de jaarsleerling.
Als er iets is, kunnen ze het melden aan een leerkracht of aan hun kapitein. De
kapitein moet het niet oplossen, maar hebben wel meldingsplicht.
Scholen die het al gebruiken, merken dat kapiteins heel vaak zelf al dingen
opmerken.
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De leerkrachten waar ze bij terecht kunnen zijn de vuurtorens.
Verbondenheidsgevoel binnen het team, maar geen competitie tussen de teams.
Verbondenheid tussen de verschillende teams is ook belangrijk. Daarom de
gezamenlijke momenten.
Ankermomenten zijn de dagen waarop er gewerkt wordt.
Teams krijgen sjaaltje met het logo van de school en de nieuwe naam.
Vlag met het nieuwe logo en de nieuwe naam: schoolvlag waar alle kleuren van de
teams in voorkomen.
Vlag wordt geplaatst aan de boot op de speelplaats.
Sjaaltjes worden besteld bij beschutte werkplaats Lidwina-stichting.
Er wordt nog gezocht naar iemand die een vlag kan maken met de naam en het
logo van de school.
Activiteiten waar de groten de kleinen kunnen helpen. Verbondenheid is
belangrijk, er wordt minder over Pesten naar voor gebracht.
Centraalmeldpuntpesten.org
Oudervereniging zal dit project financieel sponsoren.
Fit en fundag vrijdag 22 juni
zit helemaal in elkaar
Oudervereniging zal trakteren met fruit.
Inkopen / helpers
Sofie, Penny, Ann Boeckmans
Katleen zal het fruit inkopen. Lijst met fruit wordt aan Katleen bezorgd zodat
ze fruit kan aankopen.
Afscheid kleuterschool en 6de jaars: save the date woensdag 27 juni
Kleuterschool: 18.30u
Lagere school: 20.00u
Katleen, Philippe, Penny, Jolanta
Sofie helpt in de namiddag en maakt chocomousse.
Ilse doet de aankopen.
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Data volgend schooljaar
Jumping 1 en 2 september
Mosselfeest: 6 en 7 oktober
Kienavond: 17 november
Kerstontmoeting: 21 december
Wafels: januari/februari
Fuif: 30 maart
Hobbynamiddag 28 april
Schoolfeest: 11 mei 2019
Fit- en fundag: 21 juni
Afscheid van de kleuters en 6de leerjaar: 26 juni
Varia
Afscheid OV zaterdag 23 juni
Zaal is gereserveerd.
Begin: 13u
BBQ met traiteur: Mireille vraagt na voor de traiteur.
Helpers voetbal clubdag / paasontbijt
Helpers gezocht voor de clubdag eerste weekend van mei
Helpers gezocht voor het paasontbijt: weekend voor pasen
Teambuilding Maekelhoeve Veerle-Laakdal 65/68 EUR
CBPR
Als je strookjes meegeeft met ouders moeten zij kunnen aanvinken dat ze
akkoord zijn dat wij hun gegevens mogen bijhouden.
Wat moet er zeker op staan?
Waarom de gegevens bijgehouden worden, dat ze ze kunnen inkijken en dat ze
kunnen uitschrijven.
Moet eigenlijk naar alle sponsors van de kien, de helpers, …

Volgende vergadering: 19 juni 2018
Tot dan!
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