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Folow up – stand van zaken
Voorleesweek 19 – 23 november

Voorlopig weinig respons van de ouders en grootouders

Kleuteractiviteit hobbynamiddag geboekt!

www.pulcinella.be, Pulcinella komt met 2 muzikanten een verhaal vertellen.
Christel zal een kijkje gaan nemen om na te gaan of het OK is. Dan kunnen ze ook op
school een optreden doen voor de leerlingen en kleuters.

Puntjes vanuit de school
Sinterklaas

De sint komt met de tractor: boer zoekt Sint.
Sinterklaas: zakjes met speculaas en 2 mandarijntjes.

Project leeslabo

Leeslabo: Donchefonds. Als het labo in de prijzen valt, kan dit verder uitgewerkt
worden. Werd al voorgesteld aan de scholen. Als we weerhouden worden, komt een jury
kijken. Alle scholen van Vorselaar kunnen een project indienen. Je krijgt er centen voor
als jouw project gekozen wordt.

Rode neuzendag

Voorstel was een fruitweek, een gezond tussendoortje: kindjes nemen centen mee naar
school en kunnen hiervoor een stukje fruit of gezond tussendoortje aankopen voor hun
10-uurtje. We doen dan niet mee met de Warmste week. De vormelingen doen wel mee
met de Warmste week met Soep op de stoep.
1 EUR voor een stuk een fruit om Roden Neuzendag te sponsoren.
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Evaluatie mosselfeest

Vlotte bediening. Veel nieuwelingen die de bediening deden en er zijn geen problemen
geweest. Er waren 300 eters die tegelijk kwamen, ook dan is de bediening vlot verlopen.
Het laatste jaar valt het op dat de mosselen duur worden en dat er minder mosselen
besteld worden. Mensen kiezen voor de andere menu’s. 642 mensen zijn komen eten.
Een dikke merci voor alle helpers!! Heel goed gewerkt!!
Sommige tafels van de refter waren aan het wiebelen. Hier moet eens naar gekeken
worden zodat dit kan voorkomen worden naar volgend jaar. De tafels zijn herstelbaar.
Opbrengst: investeren in de kleuterschool. Als er nog opbrengsten over zijn, kunnen we
kijken naar eventueel extra tafels.
Glenn zal nakijken of hij aan het materiaal kan geraken om de tafels te herstellen.

Kienavond zaterdag 17 november 2018
-

Helpers namiddag om 13u klaarzetten

-

Verzamelen ’s avonds om 17.30u (17u eten), deuren open om 18.00u, leerkrachten
worden om 18u verwacht.
Tafels mogen na de kien blijven staan, want het is de dag erna restaurantdag in
de Populier. Enkel de tafels van boven moeten terug boven gezet worden.
Voor de soep werden 2 kookpotten aangekocht van 20l. deze kunnen ook gebruikt
worden voor de kerstontmoeting.
Er werden 2 fritpotten aangekocht, zodat die van Annick niet meer moeten
gebruikt worden.
1 EUR voor chips, 2 EUR voor drank, hot dog en soep, 3 EUR voor zware bieren.
Soep zal bedeeld worden in de plastiek potjes. Er worden ook toastjes voorzien.

-

Pieter zal voor het wisselgeld zorgen.

Kerstdrink vrijdag 21 december 2018
-

Klaarzetten om 13u – aanvang 14.15u tot 15.10u

Zingen tot 15u en dan kunnen de kinderen nog chocomelk komen drinken.
-

Flyer gaat begin december mee met de kinderen

-

Wie kan helpen? Jan, Ilse, Annick, Sofie, Jolanta

-

Ilse doet de inkopen en laat weten om te helpen uitladen op school.

-

Kerstman: zal in de klassen chocomelk en koeken uitdelen zowel bij de kleuters
en de lagere school. Daarna zal hij aan de witte deur gaan staan om de mensen te
verwelkomen. Daarna zal de kerstman zelf zien of hij mee achter de toog gaat
staan of naar Rudolf gaat.

OUDERVERENIGING GVBS IMPULS
KLOOSTERSTRAAT 7 – 2243 PULLE
TEL +32 3 484 41 68
WWW.FACEBOOK.COM/OUDERVERENIGINGIMPULS
OUDERCOMITE@BASISSCHOOLIMPULS.BE

Varia
Veilig verkeer Zandhoven

Ze zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar er stelt niemand zich kandidaat. Er
worden nog mensen gezocht die interesse hebben om naar de vergaderingen te gaan.
Het zal 2x per jaar doorgaan.
Save label plan: het label wordt uitgereikt op 19 december. Ze vragen kinderen van 4, 5
en 6 om dat te komen voorstellen. Het duurt een uurtje. Het label zal dan uitgelegd
worden en ze krijgen dan drinken en chips. Ze vroegen of de school een oproep kon doen
naar de kinderen toe om te horen wie er interesse had. Viki vraagt na hoe laat dit
doorgaat.
Het juiste programma wordt nog doorgemaild.
10 op 10 subsidie: strapdag. Er zitten verkeerslichten in die niet werkten. Deze zullen
hersteld worden. Ze willen het subsidie-systeem stopzetten en verdelen over de
verschillende scholen. Ze willen het verkeerspark op een bepaalde plaats voorzien, bv
aan de Populier en dan daar gaan oefenen met de leerlingen. Dit is nog niet vastgelegd,
het is een voorstel.
Een ander voorstel was om pijnpunten digitaal vast te leggen van de route naar de school
die de kinderen afleggen.
Een charter werftransport: aan alle scholen in Zandhoven mag er geen zwaar
vrachtverkeer door de schoolstraten rijden bij het openen en sluiten van de school.
Een voorstel om de schoolstraten autovrij te maken tijdens de opening en sluiting van de
scholen. Er wordt gevraagd aan de scholen om hun mening over deze voorstellen te
geven.
Er komen 2 borden op de parking dat het hier enkelrichting is.
De vraag rond het tweede eilandje: de vraag werd gesteld door Viki. Hier is nog geen
antwoord op gekomen. Viki zal het op de volgende vergadering nog eens brengen.
Kan fluodag georganiseerd worden? Dan kunnen de kinderen helemaal in fluo komen.
Warme Handstraat en Keulsebaan op de Boudewijnlaan is heel gevaarlijk voor fietsers.
Auto’s moeten tot op het fietspad rijden om te kunnen zien of er auto’s aankomen op de
Boudewijnlaan. Is heel gevaarlijk voor fietsers en auto’s kunnen er niet aan doen. Als de
haag zou weggehaald worden, is het zicht veel beter. Viki zal dit op Veilig verkeer
Zandhoven aankaarten.
Er wordt met de werkgroep fluo nagekeken welke acties er kunnen ondernomen worden
om de omgeving van de school veiliger te maken. Vb fluobriefjes meegeven met de
melding: gelieve te wachten tot de fietsers weg zijn. Een spandoek met melding: gelieve
even te wachten.
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