Verslag oudervergadering 13/02/2020
Aanwezigen
Lien Van Echelpoel – Veerle Lochie - Anneleen Pulinckx – Katrien
Wuyts – Wendy Cornu – juf Erika – juf Christel C- meester Kris –
directeur Kristof Vancaudenberg
Verontschuldigd
Veerle Henckens – Mieke Delattin – Michael Das – Pascale
Ackermans – Jo Snoeckx- Jessica Gaindor – Elien Reynders
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B.O.L.O.O.-Bal
Fietspooling
Speelplaatsverfraaiing
Plantenmarkt
Grootouderfeest
Varia

1. B.O.L.O.O.-Bal
- Vrijdag 6 maart vanaf 18uur
- Oudervereniging staat tussen 18u30 en 20u30 met
verschillende standen: schmink, blikkenwerpen en selfiehoek
- Geen voorverkoop meer. Kinderen GBS mogen gratis binnen.
2. Fietspooling
- Eerste brief is verdeeld. 2 routes (Jodoigne en Goetsenhoven)
voor 3e en 4e leerjaar
3. Speelplaatsverfraaiing
- Voor de Polder hebben we toelating gekregen om spelletjes
op de grond te schilderen. Meester Kris vraagt na bij
leerlingen wat zij willen, bv hinkelpad

- In het algemeen hebben alle speelplaatsen een
onderhoudsbeurt nodig. (rubberen tegels, stenen…)
oudervereniging gaat de spelletjes terug duidelijker
schilderen.
4. Plantenmarkt
- Zondag 29 maart
- Katrijn en Jo treffen de voorbereidingen. We weten nog niet
waar we mogen staan
5. Grootouderfeest
- Woensdag 18 maart 9u
- Helpende handen is verstuurd via ouderplatform, ouders
gevraagd voor stand en hulp in de klassen
- Hotdogs / wafels en koffiestand
6. Varia
- 1e en 2e graad heeft al genoten van de knutselactiviteit van
Hikketakketoe. Zij hebben leuke dingen geknutseld. Zowel
leerlingen als leerkrachten vonden dit een topactiviteit.
- De 3e graad heeft een voorstelling gekregen rond WO II.
Leerlingen waren zeer enthousiast en geïnteresseerd. Was in
lijn met de geschiedenislessen. Is zeker voor herhaling
vatbaar. Zien om dit 2-jaarlijks te kunnen organiseren. En dan
liefst voor de kerstvakantie, als afsluiter van het WO-thema.
Ook eens bekijken om 2e graad een voorstelling rond WOI te
laten beleven.
- De opbrengst van de kerstdrink werd overhandigd aan de
verantwoordelijken van speelpleinwerking RUIMTE. Zij
bedankten nogmaals de oudervereniging voor hun inzet . Wij
danken iedereen die eens langs onze kerststand passeerden
om hun steentje bij te dragen.
De volgende vergadering is gepland op donderdag 12 maart om
20u in de leraarskamer.
Iedereen welkom!

