Verslag vergadering 27-02-2018
Aanwezig: delegatie burgemeester, wijkagent, schepenen
juf Joke, Penny, Christel, Pieter, Glenn, Philippe, Sofie, Katleen, Ilse, Cyndi,
Mireille, Annick, Jolanta, Marie-Anne, juf Katrijn
Verontschuldigd: Viki
Verslaggever: Sofie
Kan de Kloosterstraat enkelrichting worden of kan het veiliger gemaakt worden?
Er werden heel wat voorstellen gedaan. Er werd heel wat over gepraat…
De burgemeester en zijn schepenen nemen dit mee en bekijken de
mogelijkheden.
27 maart in de Griffel: terugkoppeling: mobiliteitsplan
Info vanuit de school:
School gestart met google drive: met een 3-tal leerkrachten. Zit nog in
beginfase met de nodige schoonheidsfoutjes. Marie-Anne zal deze rechtzetten.
Stavaza vernieuwde website
Mailadressen van de juffen komen ook op de website.
Foto’s aanpassen zodat deze makkelijker te bekijken zijn. Je kan er een picassafotoalbum aan toevoegen. Ook in Wordpress zijn er mogelijkheden om
fotoalbums te maken.
Winkelcentrum KS 30 maart 2018
Een goede traditie op de kleuterschool: speelgoedwinkel, boekenwinkel,
bakkerswinkel, prulariawinkel. Kleuters mogen tussen half 10 en 12 komen
winkelen met hun ouders en/of grootouders.
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Naamkeuze voor de school
In de leraarskamer stond een bokaal waarin leerkrachten een goede naam voor
de school mochten in stoppen. Door de leerkrachten werden er 3 weerhouden:
De Pulse parel
In dialoog
Diamant
De oudervereniging kiest voor ImPuls. Wordt teruggekoppeld aan de
leerkrachten om er nog eens over na te denken.
Wafelverkoop
Resultaat wafelverkoop
674 dozen wafels verkocht. 22 minder dan vorig jaar. Goede verkoop.
15 bestellingen meer dan vorig jaar. Maar minder dozen per bestelling.
Wafelslagen.be, daar worden de wafels besteld.
Afspraken rond klaarzetten
Donderdag 8 maart, vanaf 19u klaarzetten. Vanaf half 8 kunnen de ouders komen
ophalen.
Mireille, Marie-Anne, Glenn, Sofie, Penny en haar dochters, Viki komt later.
Hobbynamiddag
Er zijn 8 hobby’s: knuffelkonijntje, borduren op papier, chocoladepizza,
bloemenkrans, gezouten schilderijtje, uiltjes, nagelplankje, knutselen met
schelpen.
Al het nodige knutselgerief werd aangekocht of is voorradig op school.
Penny zorgt voor de aankopen voor de cafetaria.
Helpers krijgen een snoepzakje met ‘you’re so sweet’ als bedankje.
Kleuteractiviteit: Momenteel 67 kleuters en (groot)ouders ingeschreven. Ook al
melding dat er nog een aantal een kaartje zullen kopen aan de kassa zondag.
Zaterdag 10 maart wordt er klaargezet vanaf 14u:
Philippe, Annick, Penny, Pieter, Cyndi, Ilse en Sofie
Annick en Katleen zijn verantwoordelijk voor de cafetaria. Zien dat alles
klaarstaat met hulp van d vele helpers op zaterdag.
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Helpers op zondag 11 maart
Toog:
- Penny
-

Dries

-

Philippe

-

Katleen

Garcons:
- Ann Boeckmans
-

Veronique Smeekens (of eventueel helpen bij een hobby)

-

Ilse (tijdens de beurt dat ze niet moet knutselen)

-

Ilse bekijkt of er nog helpers nodig zijn en belt deze op

Papierwerk (garconsboekjes, dranklijsten, …) worden klaargemaakt door Philippe
en zullen vrijdag klaarliggen.
Papierwerk (aanwezigen per knutselgroep, drankbonnetjes, inkomkaartjes, …)
zullen klaargemaakt worden door Sofie en neemt die vrijdag of zaterdag mee
naar school.
Tess en Annick bakken pannenkoeken met onze nieuwe pannenkoekenpannen.
Deze liggen in de bakken van de hobby op de zolder.
Fuif old school party 21 april 2018, 21u
Voorstelling en uitdelen affiche, flyers en kaarten
Drankbonnen zijn 2 EUR voor een bonneke, drankkaart is 10 EUR voor 5
bonnekes.
Iedereen krijgt kaarten mee om te verkopen.
Billijke vergoeding is betaald.
Zaal aankleden met oude landkaarten, geodriehoeken, oude lessenaar, …
Er wordt geopteerd om te komen helpen in old schooluniform
Mannen: wit hemd, jeansbroek en rode bretellen (wordt nog verder besproken)
Vrouwen: wordt nog over gediscussieerd via Whatsapp.
Wie komt helpen?
Sofie en Gert, Ilse en Luc, Sam en Penny, Katleen??, Cyndi (komt later), MarieAnn, Annick en Dries, Pieter en Lies, Glenn en Ellen, Philippe en Sandra
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Varia
Veilig verkeer Zandhoven
Fietsexamen: er zal bekeken worden waar er borden worden geplaatst om het
fietsexamen aan te kondigen.
Alles moest nog bekeken worden, er was nog niets beslist.
Vergadering heeft halfuurtje geduurd. De vraag wordt gesteld of dit nog moet.
Er is 3 of 4 keer per jaar een bijeenkomst.
App Zandhoven
Oudervereniging zit in de app. Dus allen downloaden maar!
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