Vergadering oudervereniging 16/03/2017

Aanwezigen: Juf Els, meester Andrew, meester Thorben, Juf Nele, Janneke, Trui, Isabel, Saar, Sevdi,
Dominique en Magalie
Verontschuldigd: Rudy
1. Verwelkoming
2. goedkeuring agenda.

3. “Pimp de speelplaats”
 Er werd gekozen om de palen op de speelplaats te schilderen.
 1 april werd uitgekozen om samen te komen helpen vanaf 13u30:
- Sevdi
- Domi
- Trui
- Isabel
- Janneke
- Magalie
- ????
 Andrew maakt een plannetje om het schilderen van de bolletjes voor de rijen. Dit moet
gebeuren tijdens de grote vakantie.
 Iedereen brengt iets mee om te schilderen, borstels, ladders….
 Nele vraagt eens na aan Stad Kortrijk of er een mogelijkheid bestaat om sponsering te
krijgen voor het schilderen van de palen.
4. Foto’s peuterklas
Andrew spreekt af met Juf Sofie Strijbos
5. Aankopen voor de kinderen
Enkele opties worden besproken:
- Fietsjes
- ????
- Er werd afgesproken dat we ons budget opsparen voor volgend jaar zodat we iets
groters kunnen aanbieden. Er zijn nog te grote werken in het vooruitzicht op de
speelplaats om al te beginnen met kunstgras.
6. Evaluatie openschoolmoment
 Mensen van de organisatie waren heel onder de indruk van de positieve inzet.
 Morgen wordt het openschoolmoment geëvalueerd door stad Kortrijk
 Hoe is de organisatie van start gegaan?
- Er werd een lijst opgemaakt van de kinderen ° in 2015

-

Lijst werd opgedeeld in 3 : voor Valerie, Ine en Danny
Personen werden wel maar 1 week op voorhand aangesproken.

7. Oudercontact 30/03/2017 Paasrapportjes
Wie komt helpen?
- Juf Els zet al alles klaar want iedereen moet lang werken
- Dominique komt om 16u30
- Magalie vanaf 17u
- Isabel vanaf 17u15
- Sevdi vanaf 16u30
8. Verkeerstoestand aan de blauwe poort
- Nog steeds te hoge snelheid aan de schoolpoort
- Trui stuurde mail naar schepen Axel Weydts en kreeg mail terug. Alles wordt
doorgegeven aan politiezone.
- School zal mailen naar de provincie daar dit een povincieweg is.
- Thorben gaat ook mailen.
9. Dansfeest / vrijwilligersfeest
het is niet meer haalbaar om nog een dansfeest te organiseren.
- Volgend jaar organiseren we een Paasbal voor de leerlingen van school. We gaan
niet zoals St. Jozef @the movies het optrekken voor de buurt.
- Het vrijwilligersfeest gaan dit jaar door op 9 juni 2017
10. Etentje oudervereniging
We sluiten het werkjaar af met een gezellig etentje in Au Casino op 2 juni 2017

