Verslag ouderraad 23/01/18
Verontschuldigd: Songul, Debby, Martijn, Annemie, Maartje en Veerle.
1. Verslag en opvolging vorige vergadering (14/11/17)
Er zijn geen opmerkingen over het verslag.
Opvolging:
 Schoolfotografie: Volgende week komt de schoolfotograaf langs voor een evaluatie.
Opmerkingen zijn genoteerd.
2. Werkgroepen
Er is geen nieuws vanuit de werkgroepen te melden.
3. Evaluatie sinterklaasfeest
 Alles is goed verlopen.
 Volgend schooljaar is het sinterklaasfeest gepland op dinsdag 04/12/19. De Wouwer en
enkele gemeentematerialen zijn reeds gereserveerd.
 Het team van zwarte pieten hoeft geen extra fles jenever meer, de after-borrel is voldoende.
Wel 3 flessen voorzien (bootsman, bezoek kerststal en tijdens het sinterklaasfeest).
4. Familieontbijt
 Werkgroep familieontbijt: Martine, Annemie, Janske, Songul en Tania. Martine roept de
werkgroep bijeen.
 De affiches en inschrijvingsformulieren worden op maandag 19/02/18 meegegeven.
 De reservatie van de Wouwer is in orde. De zaalwachters zijn ook op de hoogte.
 De school zorgt voor placemats, koffie, thee, melk en suiker.
 In 2019 is de Wouwer enkel gereserveerd op zondag 10/02/19. We kunnen geen weekend
meer reserveren.
 Oproep voor iedereen: Zaal klaarzetten op zaterdag 17/03/18 om 18.00 u.
5. Carnalvalsfeest
 Werkgroep carnavalsfeest: Sofie, Debby, Nathalie en Patrick.
 Het carnavalsfeest gaat door op vrijdag 09/02/18. De Wouwer en de turnzaal zijn de hele dag
gereserveerd. Dit schooljaar organiseren we in de voormiddag een stoet voor de hele school
en in de namiddag een playbackshow voor de lagere school. De ouderraad trakteert alle
kinderen met een frietje van Partysnack – Oud-Turnhout zoals vorig schooljaar. De aantallen
worden bezorgd. Volgende planning is opgesteld:
o Om 10.50 u: voor de 1ste kleuterklas
o Om 11.20 u: voor de 2de en 3de kleuterklas
o Tussen 12.00 u en 13.00 u: voor de lagere school (juiste verdeling volgt nog).
Enkele leden van de ouderraad komen helpen: Tessa, Annick, Martijn, Janske, Sofie en
Patrick… Wie nog kan, reageert via WhatsApp.
6. Pasen
 Werkgroep Pasen: Debby, Annick, Janske en Veerle.
 Op donderdag 29/03/18 is de Wouwer gereserveerd voor het paasspel van de kleuterschool.
 De werkgroep bestelt paaseieren. Aantallen worden bezorgd.
 Paaseieren inpakken op woensdag 28/03/18 in de keuken of misschien in de containerschool.
Dit wordt in maart besproken.

 We vragen via ’t Flapuitje aan de ouders om voor kinderen met een allergie zelf voor een
alternatief te zorgen.
7. Varia en rondvraag
 Containerschool: Eind januari worden de containers geplaatst. Voorlopig verloopt alles zoals
gepland.
 Verhuisfeest: Op vrijdag 30/03/18 van 21.00 u tot 02.00 u in de refter. Zijn er al ideeën?
Helpers kunnen zich melden via WhatsApp.
 Misschien is er ook wel interesse om onze school te bezoeken voordat we naar de
containerschool verhuizen? De school bekijkt deze mogelijkheid.
 Hulp voor uitstappen: Op maandag 12/03/18 gaan de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas
naar de Efteling. Sofie wil mee begeleiden. Op maandag 23/04/18 gaat het 5de leerjaar naar
het Genneper Park. Vrijwilligers mogen zich bij Liliane melden.
 Kriebelteam: Na de krokusvakantie komt het Kriebelteam opnieuw langs. Bij enkele kinderen
blijkt het kriebelprobleem hardnekkig.
 Kledinginzameling: Na de krokusvakantie tot de laatste week voor de paasvakantie
organiseert de school een kledinginzameling. Meer info volgt via ’t Flapuitje.
 Kriebelteam: Vrijwilligers gezocht!! Op dit moment zijn Sofie, Annick, Inge, Mariëtte en
Wendy actieve leden. Jan doet een oproep in het Flapuitje.
 In januari zijn er in de lagere school geen oudercontacten, maar er is wel altijd mogelijkheid
om een gesprek met de leerkracht te vragen.

