Verslag ouderraad 3/03/2016
Aanwezig: Noella, Cindy, Juf Leen, Dennis, Inneke, Kathleen, Juf Martine, Anne
Verontschuldigd: Els, Griet, Kim, Kris, Ans,Ben, Anniek

1. Kastoestand
Kathleen bekijkt hoeveel ruimte er nog is om extra te investeren in speeltuigen.
Juf Leen meldt dat er volgend jaar mogelijk ook budget nodig is voor aankoop
turnmateriaal

2. Tekenfund
Er zijn een 450-tal stuks verkocht met een winstmarge van €1600, die gebruikt
zullen worden voor d aankoop van speeltuigen.
+: mooie tekeningen, eigen creatie,..
-: wat duurder, sommige mensen hadden problemen bij het online betalen (ing,
belfius,..), voor grootouders is dit een moeilijker systeem
=> de volgende keer laten weten dat dit ook via de school kan gebeuren

3. Sporthal
Aanbestedingen voor sporthal en sanitair zijn binnen, maar vallen buiten het
voorziene budget. Er wordt gekeken voor een alternatieve oplossing.

4. Smikkeltocht
Momenteel volgende inschrijvingen:
Via briefjes :11 volwassenen en 13 kinderen
Online: 22 volwassen en 17 kinderen

In vergelijking met vorige editie vallen de inschrijvingen voorlopig wat tegen. Er
wordt nog een reminder gestuurd.
Aan de hand van de planning wordt gekeken wat nog moet gedaan worden
(Inneke noteert)
Meebrengen van materialen (aanvulling via lijst Inneke)
- Cindy: stro
- Juf Leen: tentje, verrekenkijker, …
- Voor opwarmen soep aan scoutslokalen: checken bij chiro of elektriciteit
mag gebruikt worden
- Juf Martine: ladders
Kralen kunnen van op school gebruikt worden. Alternatief zijn rietjes
Anne zorgt voor bestelling brouwer + aankoop chips,..

Juf Leen zal voor het bord in Den Hulst zorgen waar de natuurvindsels op
bevestigd kunnen worden. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de isomo
die we kregen via de mama van Stinus
Maken smikkels(aanvulling via lijst Inneke)
-

Inneke en Noella zullen de drollenkoeken maken. Inneke had testkoekjes
bij. Mjam
Soep: Anne,…
Wafels: Cindy zoete wafels, Inneke kijkt voor recept hartige wafels

Mail Els: goedkeuring gemeente = ok
Dennis laat foto’s van het zelfgemaakte eendjes/kikkerspel zien. Eventueel kan
dit ook gebruikt worden voor het schoolfeest en Inneke toont de versierde
bewaardoosjes van eierkarton. Alle leden van de ouderraad vinden dit knap werk
Er wordt gevraagd om nog een planning voor de juffen in het leraarslokaal te
leggen zodat zij hun kunnen inschrijven op de standjes.
Klaarzetten de dag zelf: afspraak om 9.30-10.00

5. Schoolfeest
Tent besteld.
Frietkraam behouden (gemakkelijk, slaat nog altijd aan in combinatie met
broodjes)
Probleem van opstelling tent zodat iedereen kan zien?
Cindy laat weten dat er extra stoelen kunnen gevraagd worden bij brouwer (rode
klapstoelen)
Navragen bij Ans of zij aan klaptafels kan geraken via haar papa.
Juf Leen bekijkt met derde graad in welke activiteiten de leerlingen zullen
ondersteunen.
Aankoop frisco’s: Juf Martine

6. Reclamefolders
Er zal een werkgroep opgericht worden met juffen en geïntereerde
ouderraadleden om samen een kwaliteitsvolle flyer te maken die de positieve
kanten van onze school toelicht (oa met reacties ouders, foto’s,
schoolimpressies. Anne verstuurt hiervoor een mail

7. Varia
-

Schoolfuif ouderraad Averbode 12 maart => vrijkaarten via Anne
Juf Leen vraagt om een oproep te lanceren voor tweedehandse
tablets/smartphones die nog kunnen gebruikt worden op school

-

De school kreeg een DVD-speler via de kapper van Martine

