Ouderwerking 16/09/2019
1. Decoratie bus: zeer geslaagd, mooi en valt goed op!
2. Evaluatie schoolfeest
‐ € 2 600,‐ over
‐ Hotdogkraam: bakplaat en kookvuur achteraan plaatsen zodat kinderen er niet aan kunnen
terwijl ze wachten op hun bestelling.
‐ Hotdogkraam: helpers vroeger laten komen zodat ze hun kraam zelf inrichten en alles
weten liggen.
‐ Veel helpers bij het opruimen dankzij oproep door Guy. Goed op tijd gedaan en vele handen
maakten het werk veel lichter.
‐ Toch nog vraag naar echt optreden ook bij grotere kinderen
3. Evaluatie GOEZO!‐land
‐ Kinderen vonden het super!!!
‐ Free podium mogelijk al een beetje voorbereiden tijdens laatste weken voor de
zomervakantie.
4. Eindejaarsreceptie
‐ Aangename afsluiter voor kinderen, ouders en sponsors.
‐ Einduur is vooral positief voor de leerkrachten die de nacht voordien met de kleuters en de
zesdeklassers hebben doorgebracht. Dit jaar echter op een vrijdag voor de overnachting!
5. Mailing ‘missie en visie’
‐ Ondanks verdeling door Bpost zat de flyer bij sommigen tussen andere reklamefolders wat
uiteraard niet de bedoeling is!
‐ Veel tekst. Was ook de bedoeling om inhoud te verspreiden.
6. Evaluatie openklasdag eind augustsus
‐ Het is altijd leuk om kennis te kunnen maken met nieuwe klas en juf.
‐ Tricolore ijsjes tussen wafeltjes is nogal een ‘gesmos’, beter een cornetto of zo?
7. Evaluatie ‘waar zijn die bandjes?’
‐ Leuke actie die ons in de picture houdt op sociale media.
‐ Ook bandjes voor ouders? Alvast voor ouders die deelnemen aan de ouderwerking.

8. Jaarplanning
‐ Voorleesavond: Nick, Thomas en Jeroen houden geneverkraampje open.
‐ Ook koffie en thee voorzien!
‐ Dit jaar geen boekenbeurs (tweejaarlijks).
‐ Sinterklaas: dit jaar op woensdag 4/12, bewust op halve dag gezet ifv. efficiënt tijdsgebruik.
‐ Schaatsen is de vrijdag nadien.
‐ Dag van de leerkracht/directeur/huishoudpersoneel opnemen in jaarkalender!
9. Nieuwbouw
‐ Nu donderdag volgende vergadering met architecten. Verslag volgt op volgende
vergadering ouderwerking.
10. Varia
‐ Deelname sponsorwerking ‘Spar’ is in orde gebracht. Jetons sparen!!!
‐ Aankoop evenwichtsparcours door ouderwerking via Jonas van Aelst (One‐Two‐Tree)?
‐ Voorstel Rode‐neuzen‐actie:
‐ Afterschoolparty voor kinderen en ouders in de zaal.
‐ Locomotief = Rein, Glenn, Bert.
‐ Hotdogs?
‐ Muziekinstallatie via Axel (3L).
‐ Vrijdag 15/11 (uitwijkdatum: 8/11) zaal vrij?
‐ Bandjes laten bijmaken.

Volgende vergadering maandag 4 november om 20.00u

