Verslag ouderraad 09/11/2021
Aanwezig: Steven, Mieke,Meester Luc,Juf Charlotte,Juf Ilse,Annelore,Marie,Juf Magali,Kelly,Fien
Verontschuldigd: Sarah, Hanne
Verslag vorig vergadering: Mieke stond niet als aanwezig op het verslag van vorige vergadering.
Voorbije activiteiten
•

Fotoreportage Eerste communie en Vormsel: Goed en vlot verlopen,in totaal 42 usb sticks
verkocht.Een € 80 verlies gedaan.Fotograaf ligt al vast voor mei om de fotoreportage opnieuw te
doen voor de Eerste communie en het Vormsel.

Voorstel van Juf Charlotte: In Aartrijke en de Leeuw betaald iedere leerling een vast bedrag om hun
Eerste communie of Vormsel te doen waar de foto's inbegrepen zijn.Iedere leerling die zijn eerste
communie of vormsel krijgt daar de foto's.Juf Charlotte polst eens hoeveel zij dan betalen in die scholen
voor de fotograaf,...
•

Kermisritje: Was terug heel tof en aangenaam.De kostprijs kwam op €360 in totaal.Een
opmerking van Juf Ilse was dat twee ritjes meer dan voldoende zijn,er hoeven geen 3 ritjes per
kind zijn zoals nu het geval was.Volgend jaar doen we dit terug.

•

Ouderraad heeft een FB pagina en een Instagram Pagina. Bedoeling om de pagina te liken en te
delen.Om zoveel mogelijk ouders te bereiken en reclame te maken,zodoende hier hopelijk ook
potentiele nieuwe leden te vinden.

Komende activiteiten
•

Boekenvoorleesweek in samenwerking met het VCOV: Op 26/11 komen ouders voorlezen in de
klassen.Er zijn hiervoor nog vrijwilligers nodig(14u-15u).Er kan door de huidige
coronamaatregelen geen drankje aangeboden worden aan de ouders achteraf.
Door de huidege Corona-maatregelen wordt dit verplaatst naar woensdag 10 maart 2022 van
11 uur tot 12 uur.

•

Koekjesverkoop: We werken dit jaar met een lotusassortiment( 19 mini koekjes in 1 pakket).de
kostprijs is €8 per pakket.Brieven worden 18/11 aan de kinderen meegeven.Er kan besteld
worden tot 29/11.Er zal ook reclame gemaakt worden via onze Facebookpagina.Fien zal een
oproep doen voor hulp vanuit de ouderraad als de koekjes geleverd worden.

•

Boekenbeurs+nocturne voor de volwassenen:

Sommige auteurs voor het lager liggen al vast.
3 en 4 de leerjaar: Chris Kowlier
2 en 5 de leerjaar:Auteur uit de bieb
1 en 6 de leerjaar:Bart van Tieghem onder voorbehoud
Voor de nocturne wilt jeukiboek het groots brengen:Voorstel van hen uit is om samen te werken met
Storyland,werken met een 10 tal West Vlaamse auteurs en een Meet en greet met schrijvers.
Bedenking is of dit wel genoeg publiek zal hebben.Moet er niet samengewerkt worden met andere
Veldegemse verenigen om zo meer volk aan te trekken?
Hier nog geen verder nieuws over.
•

Kooknutselen: Momenteel on hold,niet ideaal in deze coronatijden om te knutselen met voeding
en klassen te vermengen.

•

Wintermagie: We willen terug een route uitstippelen zoals vorig jaar,is gezellig en iedereen kan
hieraan deelenemen.Als thema zouden we willen werken rond het thema"Droomboom".Dit is
ook een thema in sociale vaardigheden in school.Er zou dit jaar met lussen gewerkt worden
zodat er verschillende wandelingen kunnen gemaakt worden.Steven polst eens bij gemeente of
er speciale aanvragen hiervoor moeten gebeuren.Kelly,Fien,Marie zullen hiervoor de koppen bij
elkaar steken.

•

Rode kruis: Liselotte kwam met het voorstel om een EHBO bij kind en Baby te organiseren.Dit
werd heel positief onthaald.We zouden kijken om dit eventueel samen met FERM te
organiseren.Liselotte polst bij de vrijwilliger van het rode kruis hoeveel deelnemers er hieraan
kunnen deelnemen en neemt contact met FERM.Eeen mogelijke datum zou 11/05/2022 zijn van
19-22u.Liselotte en Annelore zouden dit in elkaar steken.

•

Mobiliteit:Verkeershappening zou 16/05/2022 doorgaan.Het puntje over fietstraat werd nog
eens aanbod gekomen.Niet iedereen is op de hoogte wat een fietsstraat is.Juf Annelies zou met
haar klas een filmpje maken over de fietsstraat en dit zouden we dan plaatsen op sociale media.
Vanuit overheid zou er ook aandacht moeten besteed worden om de mensen op de hoogte te
bregen over het belang van een fietsstraat.

Schoolraad
Vorige schoolraad ging door op 19/10.Het ging over het leerlingenaantal op school.de data van de
schoolreizen en de bosklas( 21/03/2022-25/03/2022).Voor de bosklas zal er een kerstmarkt
doorgaan,soep op de stoep en een pannenkoekenverkoop.het vijfde leerjaar heeft een extra actie met
tekenfund.Je kan als ouder een gepersonaliseerde tas kopen van een bepaalde leerling.Zij ontwerpten
elk een tekening die dan op hun gepersonaliseerde tas gedrukt zal worden.
Liselotte is secretaris,Bert Feys de voorzitter.Er is nog steeds 1 plaats over voor de
ouderraad,Kandidaten?
Punten directeur
•

De usb sticks verliepen goed

•

Het kermiritje was terug top voor de kinderen

•

verbouwingswerken voorlopig uitgesteld tot kerstvakantie wellicht.

Financieel
We gaven geld uit aan het kermisritje,fotograaf voor de fotoreportage en er werden nieuwe
basketbalnetten gekocht.
Varia
Juf Ilse zal extra reclame maken voor de ouderraad.Bij nieuwe instap van peuters zal de brochure
gegeven worden van de ouderraad aan de ouders.
Een idee voor eerste vergadering
krijgen in de ouderraad?
Volgende vergadering
12/01/2022
10/03/2022
23/06/2022

van het schooljaar:Een receptie doen om zo meer nieuwe mensen te

