Verslag OR – 11/03/2019
Aanwezig: Kim - Meester Pascal - Els VL - Elke - Wendy - Lynn - Jurgen - Marijke - Sandra Katrien - Els M (30 min)
Verontschuldigd: Sara - Steffi - Lien - Robin - Lindsay - Ellen - Els M (1u30)
Agendapunten:

- Evaluatie oudercafé
- Samenvatting schoolraad 11 januari
- Kinderfuif (werklijst, drankenlijst)
- Nieuwe T-shirts ouderraad
- Eerste Communie: werkgroep + cadeautje
- Stravbier: ontbrekende factuur (Jurgen)
- Afscheid zesde: 21 juni
Verslag:
Vorig verslag wordt goedgekeurd.

Kinderfuif
Kim heeft werklijst doorgestuurd. Iedereen heeft zich opgegeven. Kim maakt werk van
definitieve versie.
Festivalbandjes van AVA nog aankopen.
Versiering: gevraagd aan de leerkrachten via juf Freya.
Schminkster: juf Kimberly.
Jurgen mailt drankenlijst door. Zelfde prijzen als oudercafé/terras hanteren.
Prijs vragen bij Snoepfabriek voor tipzakjes snoep.
1ste Communie
Receptie? Meester Pascal vraagt nog eens na bij kerkfabriek/Korlick.
Cadeautje: gepersonaliseerde turnzakjes. Blauw voor de jongens/rood voor de meisjes.
De prijs: 5,54/zakje.
Elke bestelt en zal deze uitdelen op 29/05 (woensdag voor Hemelvaart).
Oudercafé kleuters januari 2019
Er was voldoende hulp.
Opkomst was eerder beperkt. Opbrengst was wel OK.
Verkoop chocomelk was succes.
Koffie in thermos was té koud. We gaan dit ter plaatse maken volgende keer.

Ontbrekende factuur Stravbier
Dit is nog steeds niet in orde. Jurgen vraagt dit nog eens na.
Afscheid 6de jaar = 21/06/2019
Zelfde concept vorige jaren.
Leerkrachten zorgen voor hapjes. Ouderraad voor dessert. Wel beperken want vorig jaar was
er véél te véél!!!
Kriebelteam
Vrijdag 15/03. Er zijn 3 mensen. Dit is voldoende - controle kan dus doorgaan.
Kandidaten (met medische achtergrond) blijven welkom.
Schoolraad van 11/01/2019
Telling op 1/02: 4-tal kinderen (kleuters) minder tov vorig jaar.
Infrastructuur: eind mei zou grootste deel achter de rug moeten zijn. Zou in gebruik moeten
zijn in september 2019.
Sportvloer: materiaal werd niet enthousiast onthaald. Men is meer voorstander voor ‘echte’
sportvloer. Dit is wel veel duurder.
Groene speelzone: offerte aangevraagd bij Hans De Rouck.
Jongste kleuters eten nu in keuken (in peuterhuis) ipv veranda (dit was té koud/warm).
BOS project: Samenwerking binnen Priester Daenscollege is afgesprongen. Dit neemt niet
weg dat er geen samenwerking kan zijn tussen verschillende scholen in de toekomst.
Kindervoetjes
Dit wordt ingepland na 9/06 (dan kunnen er nog kindjes instappen).
Stratenloop = 3/05/2019
Meester Pascal stuurt werklijst door.
T-Shirts
Nieuwe sportieve T-Shirts zullen besteld worden. Blauwe kleur blijft behouden.
Volgende vergadering
20/05/2019 om 20u.

