Verslag oudercomité juni 2018
Aanwezig: Inge , Frederik , Evi , Werner , Kathleen , Debbie , Liesbeth ,Juf Tineke.
Verontschuldig: Tine , Dieter , Inge b , Stefaan.
We nemen afscheid van Inge Bostyn en Liesbeth.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) goedkeuring vorig verslag
2) nieuws van de school.
*Gezin Kadrija woont voorlopig terug in Nederename , en dankt iedereen voor de hulp en de steun.
*Gezin Kalifa bedankt ook iedereen voor de hulp na de brand.
*Volgend schooljaar 3 kleuterklassen en 6 lagere klassen.
*schoolstraat loopt goed.
Enkele kleine minpuntjes 1x iemand doorgegeven met nummerplaat aan de
politie voor het negeren van de schoolstraat.
Te weinig politie aan de school.
*Luchtvervuilings metingen -> bezoek aan de burgemeester L2&L3.
Ze zongen een liedje voor beter luchtkwaliteit en hadden ook
spandoeken gemaakt.
Dit haalde de krant.
*Schoolfotograaf -> over het algemeen goede commentaren 1 klasfoto was minder goed.
Marc was zeer tevreden met zijn foto’s met de kleinkinderen.
*Schoolfeest -> dankzij het goede weer was er een heel leuke sfeer.
De kinderen hadden een leuke namiddag.
De discoshow was zeer goed, de djembé en beweging workshop was minder.
Doordat er geen bbq was hebben we wel andere kinderen gezien dan andere jaren.
De opbrengst was wel minder dan andere jaren doordat er geen bbq was.
*De boomschors bij het bomenparcours is terug aan gevuld. Bedankt Pieter en Alexander.
*De schooltuin ecologisch onderhouden is steeds moeilijker door de vele slakken.

*Opvang -> Het in en uit prikken loopt goed, ook als je eens de badge vergeet.
Ook heeft de stadsdienst beslist om enkel minuten speling toe te kennen in het systeem
bv16.17 =16.15.
*Give us a break -> Toneel ten voordele van kinderopvang voor kinderen met beperkingen tijdens de
vakantie.
*Startdag volgend schooljaar 3/9
*Cursus leren leren is afgelopen voor de leerkrachten . De leerkrachten hebben nieuwe ideeën
opgedaan.
*Het 5e heeft de muziekquiz gewonnen in bergen op zoom. Ze winnen een ijsje voor de hele klas.
*Van de 34 kinderen wonende op Nederename die volgend jaar zouden starten met school slechts
14 ingeschreven, moest je opmerkingen horen van bepaalde ouders gelieve deze door te geven aan
mevr. Katrien.

3)Werkgroep verkeer
*verkeerstest 5lj werkte niet online.
*Strapdag gaat ook volgend jaar weer door.
*Helm op fluo top loopt nog tot einde schooljaar volgend jaar ook opnieuw.
*Aanvraag voor afsluiten van de straat nu volledig on-line.
*We zoeken nog verkeer (groot)ouders.
*dode hoek is om de 2 jaar

4)Openklas avond.
*Kleuters + 1e en 2e leerjaar 29/8 19u30
*3e-6e leerjaar 30/8 19u30
Doodle wordt opgesteld voor de helpers , Liesbeth doet nog 1x de boodschappen.

5)Data volgend schooljaar.
*Kaas en Wijn avond 25 & 26 januari
*Schoolfeest 18 mei
*koekenverkoop: 25/10 koekjes meegeven
24/10 koekjes inpakken
21/9 briefjes meegeven 5/10 briefjes terug.
*bloemen verkoop 23/2 -> nog een meegeven aan de leverancier voor de kou enkele minder
kwalitatieve bloemen dit jaar.

6) Data oudercomité 2018-2019
24/9 , 19/10, 14/1 , 1/4 , 17/6 .

7) Leden volgend schooljaar.
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