Verontschuldigd: Pieter
Aanwezig: Juf Ellen, juf Joke, Christel, Katleen, Wendy, Sofie, Ilse, Viki, Annick, Penny, Tess,
Annelies, Philippe, Marie-Ann, Glenn
Verslaggever: Sofie
Varia
Data volgend schooljaar
13/9: eerste vergadering van de oudervereniging
15/10: Mosselfeest (12de jaar)
12/11: kienavond (33 jaar)
Januari: jaarlijkse wafelverkoop (nog te bespreken met Pieter)
12/3: hobbynamiddag (clown Kriekske voor de kleuters)
31 maart: winkelcentrum: hulp in bakkerswinkel, … Catering wordt verzorgd door 6de-jaars.
15 tem 19 mei: sportklassen
10/06: schoolfeest: springkasteel CM (navraag door Sofie)
Data communie en Vormsel zijn nog onder voorbehoud
Speelthuis
1ste jaar speelhuis met Elke is fantastisch verlopen!
Kienavond
Kienkaftjes uitgedeeld
Bevat:
- Ledenlijst
- Persoonlijke lijst met sponsoring
- Brief voor de sponsor
- Brief voor belastingen
Fit en Fundag
Er is een regenprogramma voorzien.
Mama’s zorgen voor fruit van sponsoring: aardappelmesje meebrengen
Penny, Ilse, Sofie, Luc Ledeganck, Ann Boeckmans, Usha
Druiven, appel, banaan, aardbei
Na het belsignaal ’s morgens fruit snijden en daarna uitdelen aan de kindjes
Afscheid 6de jaar: dinsdag 28/6
Vroeger bbq voor leerlingen van het 6de leerjaar.
Nu receptie voor 6de leerjaar: upgrade: cava, fruitsap en cola voor kinderen. Groentjes met dipjes
op de tafels. Kleine portie fritten met snack en afsluiten met fruitsatés en dessertjes
Afscheid kleuters: 18u
6de leerjaar: aansluitend: 19:30u, helpers vanaf 19u
56 inschrijven + leerlingen en leerkrachten
Christel besteld cava, fruitsap en bruiswater
Wendy zorgt voor cola

Leren leren
Systeem van Paul Maes: manieren om te leren leren
Samenwerking met school van Pulderbos: wordt navraag gedaan of er nog interesse is
Info-avond is gratis als hij er een cursus aan kan koppelen (min. 10 kindjes) (5
woensdagnamiddagen)
Infoavond: :13/10 om 19.30u
Cursus: woensdagen in november en eerste woensdag van december 13.15u tem 15.15u
Leerlingen nemen hun huiswerk mee en maken deze tijdens de cursussen
Voor leerlingen van 5de en 6de leerjaar
Koeltoog verhuren bij verhuur van de zaal:
Geen huurprijs. Als er vraag naar is, zal er door de voorzitter beslist worden (Ilse). Voorkeur om
deze niet te verhuren.
Indien je een oude grote ijskast ziet, die aan de school kan geschonken worden, zijn tips welkom
Bouwwerken kleuterschool:
Zonnewering moet nog geplaatst worden: eind augustus zal dit gebeuren
Tegen winter: nieuwe verwarmingsketel
Schoolfeest:
Mooie winst gehaald uit het schoolfeest
Bakplaat met een laag vet erop wegzetten en dan zeil erover zodat het niet gaat roesten.
Pluspunten schoolfeest:
- Podium was goed: zichtbaarheid voor iedereen
- Veel helpers
Minpuntje schoolfeest:
- Mensen houden plaats waardoor er weinig plaats was en de stoelen blijven dan toch leeg.
Moeilijk om tegen mensen te zeggen dat dit niet kan. Extra stoelen + tafels aankopen van
Makro? Nakijken of dit kan samen met Pieter.
Evaluatie schoolfeest door leerkrachten:
- Eendjes gaan te snel, nakijken of dit kan aangepast/vervangen worden
- Bijenspel moet aangepast worden: kindjes moeten te ver gaan staan
- Schminken: lange wachtrij (maar zal altijd zijn)
- Drankkaart veranderen in consumptiekaart (was niet duidelijk voor mensen dat ze hier ook
hamburgers, pannenkoeken, ijs konden mee kopen)
- Zijkant van het podium pers-zone voorzien en kindjes vooraan plaatsen was goed voor
zichtbaarheid
- Meer variatie in prijsjes: spelenkaart 2,5 EUR moet bekeken worden
- Te weinig frisdrankglazen  er worden meer bekers voorzien

Schoolfeest was een super-editie!!
Jumping:
eerste weekend van september
Shift voormiddag: van half 8 tot half 2, shift namiddag: van half 2 tot einde
Vrijdagvoormiddag: 4 personen, namiddag: 6 personen
Zaterdagnamiddag tot half 8 zullen de leerkrachten op zich nemen
Zaterdagavond: vanaf half 8: 8 personen
Donderdagavond moeten er een aantal dingen klaargezet worden vanaf 19u tot ongeveer 20u.
Er zal eind augustus een mail gestuurd worden aan de ouders van de schoolkinderen om ‘reclame’
te maken voor de jumping.

Volmacht overzetten
Huidige toestand:
Bijzondere volmacht zicht- en spaarrekening:
- Pieter De Schutter
- Annelies Van Orshoven
- Penny Lievens
- Wendy Geysen
Bijzonder volmacht elektronisch bankieren:
- Annelies Van Orshoven
Bankkaarten:
- Annelies Van Orshoven
- Penny Lievens
- Pieter De Schutter (enkel afhalen en storten)
Nieuwe toestand
Bijzondere volmacht zicht- en spaarrekening:
- Pieter De Schutter
- Penny Lievens
- Ilse Rymen
Bankkaarten:
- Penny Lievens
- Pieter De Schutter (enkel afhalen en storten)
- Ilse Rymen
Rekening speelhuis
Volmacht wordt overgedragen van Wendy Geysen naar Ilse Rymen
Ook volmacht voor Christel en secretariaat

