Verslag ouderraad 13/03/18
Aanwezig: Jan, Nathalie, Inge, Tessa, Hilde, Kelly, Tinne, Debby, Maartje, Annick, Sofie, Annemie,
Nore, Janske.
Verontschuldigd: Veerle, Sander, Songul, Martine
1. Verslag en opvolging vorige vergadering
Geen opmerkingen.
2. Carnavalsfeest
Sommige (groot)ouders waren teleurgesteld dat de optocht werd ingekort. Reden: het was veel
te koud voor de kinderen.
Muziek in de auto van politieagent Wim was handig en had een goed effect.
Zoektocht was heel leuk.
Frieten waren op tijd klaar. Spijtig dat enkele groepen even moesten wachten, omdat er te
weinig frietjes.
Frietkraam is reeds gereserveerd voor volgend jaar.
3. Familieontbijt
Er zijn een 420 personen ingeschreven voor het ontbijt waarvan ongeveer 1/3 voor de eerste
shift en 2/3 voor de tweede shift. Er zijn nog steeds helpende handen tekort.
4. Pasen
De paashazen verpakken op dinsdag 27/3/2018 om 19.00 u de paaseitjes in het leraarslokaal. De
paashaas komt voor de laatste keer in de oude school langs op woensdag 28/3/2018.
Het aantal leerlingen is doorgegeven aan Debby.
We vragen via ’t Flapuitje aan ouders voor kinderen, die een allergie hebben, voor een
alternatief te willen zorgen.
5. Schoolreizen
De schoolreizen gaan door op vrijdag 01/06/18. Volgende planning is opgesteld:
 Kleuters: 1Ka, 1Kb, 1Kc en 1Kd
:
De Putten
 Kleuters: 2Ka, 2Kb, 2Kc, 3Ka en 3Kb
:
De Putten
ste
de
 1 en 2 leerjaar
:
Beekse Bergen
 3de en 4de leerjaar
:
Toverland (Sevenum – NL)
de
de
 5 en 6 leerjaar
:
Efteling
Voor de kleuters worden ongeveer 8 extra begeleiders gevraagd.
6. Voorbereiding schoolfeest
 Het schoolfeest gaat door op zondag 27/05/18. Als thema denken we aan ‘Verhuizen’, maar
dit nog niet vast staat.
 Mogelijk zal het schoolfeest op een andere manier worden georganiseerd. Hiervoor zal de
werkgroep snel bijeenkomen en nemen de leerkrachten nog een beslissing.
 Het voorstel van Jan is om het schoolfeest toch in zijn hoedanigheid te laten doorgaan
waarbij we de parking kunnen gebruiken om aan de ene kant het podium te bouwen, op de
parking de tafels en stoelen en aan de andere kant van de parking de bar te installeren.
 We zouden eventueel een tent van het Gilseinde mogen lenen waarin de tapinstallatie kan
worden geplaatst.

7. Varia en rondvraag
 Uitnodiging om als ouderraad deel te nemen aan de opruimactie in onze gemeente op 14 april
2018. De opbrengst varieert van € 250,00 - € 300,00.
 Kriebelteam: Na de paasvakantie controleert het Kriebelteam alle klassen op luizen en/of neten.
Bij enkele kinderen blijft het probleem wel hardnekkig voortduren.
 Containerschool: De verhuis is al goed op gang gekomen. Er zijn al heel wat kasten en
materialen verhuisd. Tijdens de laatste week worden de digiborden verhuisd. Voor vrijdag
30/03/2018 hebben zich al flink wat kandidaten gemeld met aanhangwagen om te helpen
verhuizen.
 Leerkrachten zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de containers.
 Momenteel voorziet men de aansluitingen van de nutsvoorzieningen en de afdaken.
 De platen rond het voetbalveld zorgen voor de omheining. Daarbij komt er nog een tweede
omheining tussen de gebouwen zodanig dat de kleuterspeelplaats volledig afgesloten kan
worden.
 Er wordt ook nog een paadje met een hek voorzien vanaf de site richting oversteekplaats Klein
Ravels.
 Over de nieuwe verkeerssituatie komt er kortelings nog een uitgebreid Flapuitje.
 Aan de oversteekplaats aan Klein Ravels staan voor alle veiligheid voortaan 2 oversteekouders
klaar. Inmiddels bestaat de groep oversteekouders uit 11 personen.
 De zone 50 wordt uitgebreid tot aan Tuytelaars. Er worden borden voorzien, zodat het duidelijk
is dat er een schoolomgeving is.
 De vroegere kantine van de voetbal wordt gebruikt voor de voor– en naschoolse opvang, refter
voor de kleuterschool en af en toe als ruimte voor bewegingslessen.

