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Vergadering dinsdag 17 oktober 2017
Aanwezig: Dana De Pauw, Katrijn Gidé, Isabelle Malfliet, Els Moernaut, Saskia
Riské, Sibylle Vanbelle, Machteld Van den Bogaerd, Carmen Van Puyenbroeck,
Christine Van Wanseele, Hilde Vermeer, Robin Vermeulen, Sofie Willems.
Verontschuldigd: Musa Balta, Hilde Carens, Hilde Dierickx, Catherine Lebrun
Melissa Malfliet. Lejla Ruys, Nicole Schelhas
1. Verwelkoming
2. Goedkeuring verslag
Het verslag volgt met vertraging. Volgende vergadering worden beide verslagen
goedgekeurd.
3. Activiteiten
-

Dag van de leerkracht: alles goed verlopen. De leerkrachten waren
tevreden met de kleine attentie.

-

Slimme tussend’oortjes: actie loopt nu tot aan de herfstvakantie. Voor
de leerlingen van de lagere school wordt er opnieuw een T-shirt verloot.
Voor de kleuters volgt op vraag van de kleuterjuffen een fruittraktatie.
Normaal werd deze voorzien vrijdag voor de herfstvakantie. Bijkomende
info op woensdag 18/10: juf Marijke vroeg of het ok is om de traktatie te
verplaatsen naar de week van de smaak. Deze verschuiving wordt
gecommuniceerd naar de ouders.

-

Actie kiwi’s: Isabelle heeft de school ingeschreven. Vanaf 150 zespri
stickers ontvangt de school 10 voetballen. Maximaal 20 voetballen per
school. Aangezien juf Eveline Quintelier had De Ring ook al
ingeschreven. Er wordt deze week nog een brief meegegeven om de
ouders te informeren over de spaaractie.

-

Kledij inzameling: op de facebookpagina van de oudervereniging werd
al aangegeven dat ook dit jaar opnieuw kledij wordt ingezameld. De
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opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van nieuwe fluohesjes.
Isabelle zorgt voor een brief die meegegeven kan worden met de ouders
om hen op de hoogte te brengen van deze toekomstige actie. Juf Sibylle
vraagt zich af of het mogelijk is om in deze brief ook informatie op te
nemen ivm een toekomstige boekenbeurs dat op school georganiseerd
zal worden. Ouders kunnen oude maar bruikbare boeken op school
binnen brengen, zodat deze op school aan de kinderen opnieuw verkocht
kunnen worden. De opbrengst gaat naar de aankoop van nieuwe boeken
voor de klassen. De leden vinden dat ok en zijn het idee van een
boekenbeurs zeer genegen. De informatie wordt mee opgenomen in de
brief van de kledij inzameling.
-

Grote voorleesdag (VCOV): Isabelle geeft aan dat VCOV een actie
organiseert waarbij de school een boekenpakket kan winnen indien ze
een foto opsturen rond een voorleesmoment. Juf Sibylle geeft aan dat ze
foto’s

kunnen

trekken

op

het

Schoolrestaurant

aangezien

daar

verschillende voorleesmomenten voorzien zijn.
-

Wijn-Cava-Chocolade: de keuze is grotendeels dezelfde als vorig jaar:
witte en rode wijn (rosé werd geschrapt), cava, truffels en kerstfiguren.
De brief wordt meegegeven op maandag 7 november.

-

Sint: zoals elk jaar helpt de oudervereniging de Sint. Er wordt zo snel
mogelijk naar een cadeautje gezocht voor alle kinderen. De klassen
ontvangen elk 25 EUR.

4. Varia en rondvraag:
-

Asbestplan school: ook op de schoolraad werd dit onderwerp
besproken. Isabelle volgt binnenkort een cursus rond asbest en wil
gerust een actualisering doorvoeren van het bestaande document.

-

Opvang op woensdagnamiddag: op de schoolraad werd ook het
gebrek aan opvang op woensdagnamiddag besproken. Volgens Hilde

2

Slangstraat 12
9220 Hamme
Tel: 052/47.24.97

Schooljaar 2017-2018

www.basisschoolstpieter.be

V. wordt dit op KOHa-niveau geregeld en hoort deze vraag op de
schoolraad thuis.
-

Buiten eten (Ring): Els geeft aan dat de kinderen van de Ring onlangs
buiten moesten eten in vrij koud weer.

-

Studie: Machteld vraagt of het niet mogelijk is om een halfuurtje studie
in te lassen tijdens de opvang. Op dit moment zitten kleuters en lagere
schoolkinderen samen waardoor kinderen zich niet kunnen focussen
bij het maken van huiswerk. Hilde V. geeft aan dat deze optie bekeken
kan worden, maar wel tegen betaling.

-

Warme maaltijden: Machteld vraagt of het niet mogelijk is om via een
traiteur warme maaltijden aan te bieden. Hilde V. wil de optie bekijken
en vraagt info rond traiteur en prijs op andere scholen.

5. Volgende vergadering :
Werkvergadering op vrijdag 1 december 2017.
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