Verslag oudervergadering 12/12/2019
Aanwezigen
Lien Van Echelpoel – Evy Dumoulin – Kristof Vanhoebroeck – Elien
Renders –– directeur Kristof Vancaudenberg – juf Lisa – juf Emilie –
meester Marc
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.

Goedkeuring vorig verslag
- Oudercontact: in juni is het de bedoeling om de
oudercontacten op 1 dag te plannen. De leerkrachten zullen
de gespreksduur mogen kiezen.
-

3.

Goedkeuring vorig verslag
Kerstdrink
Folder
Sinterklaas
Schortjes
Data

Kerstdrink
Dag 1 is achter de rug. We hebben al een kleine opbrengst
voor het goede doel. Woensdag komt deze
speelpleinwerking ook mee aan de stand staan. Voorlopig is
het alleen nog maar oudercontact geweest van juf Chantal
en juf Christa. Dinsdag en woensdag zullen (hopelijk) de
drukste dagen worden.
Poorten zijn toe, dus iedereen moet langs de hoofdingang
binnen, dit is zeer positief.
Het is echt wel nodig om met meer te zijn om klaar te zetten.
15u is nipt om hieraan te beginnen.
Waar nog aan denken: meer inkleding, mandje om de vrije
bijdrage in te doen

Folder
- De folder is verstuurd. We gaan er ook wat afdrukken om op
de kerstdrink te leggen.

4.

Sinterklaas
- Het was een topfeest. Heel goed dat iedereen al binnen
was, zo gaat er geen tijd verloren.
- Podium werd vlak voor het begin van de school nog
weggehaald omdat er een dubbele boeking was met
Mariadal.
- Het waren heel goede zwarte pieten.

5.

Schortjes – T shirts
- flexfolie wordt besteld

6.

Data en trekkers volgende activiteiten
14/1 vergadering
13/2 vergadering
6/3 BOLOObal Lien en Anneleen
- alle hulp is welkom! vooral bij de opruim? Bij deze: willen jullie
er rekening mee houden dat de oudervereniging ook mee
de opruim doet: vele handen maken licht werk.
- schminkstand of spelletjesstand zou leuk zijn.
12/3 vergadering
18/3 grootoudersfeest Jessica en Isabelle
- contact op met een kleuterjuf voor verder afspraken
29/3 plantenmarkt Jo en Katrijn
21/4 vergadering
16/5 schoolfeest Lien en Anneleen (juf Ria is trekker)
19/5 vergadering
28/5 fietspooling Lien, Wendy, Veerle H., directeur
6/6 schoolfeest Outgaarden:
Het zou fijn zijn moesten we daar naartoe gaan met de
oudervereniging.
21/6 KUBBtornooi Katrijn, Jan, Jo, Pascale en Evy

De volgende vergadering is gepland op 14 januari om 20u in de
leraarskamer.
Iedereen welkom!

