Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Peggy, An, Wim, Katrijn, Véronique, Natascha, Dietrich,
Micheline, Nick, Greet, Suzy, Mieke, Carine, juf Cindy.
Verontschuldigd: Hilde, Katleen, Stijn, Bart en Wendy
Verslaggeving: Greet

Agenda vergadering 8 januari 2013, 20h00, ’t Centrum
1. Goedkeuring verslag vergadering van 10 december 2012
Geen opmerkingen
2. Communicatie
a. Mailing
Diana stelde de 1ste mailing op. Ziet ze dit zitten om ook de 2de mailing op te stellen?
b. Schoolnieuws
*In het centrum zitten momenteel 28 kindjes in de peuterklas, in Gaverland 11 kindjes.
In het centrum wordt het klasje in de voormiddag, na een gezamenlijk onthaal,
opgesplitst in 2 groepjes (Ann en Lieve).
Vermits er nog heel wat peutertjes zullen bijkomen in het centrum, zullen de 8 oudste
peuters na de krokusvakantie doorschuiven naar de 1ste kleuterklas. De ouders van
deze kindjes worden nog uitgenodigd op school voor een informatiemoment.
*30/1: volgend infomoment voor nieuwe peuters die instromen na de krokusvakantie.
*Er zijn momenteel 224 kleuters ingeschreven op onze school
*Er is een werkgroep “speelpleinwerking” in het centrum opgericht.
Hun plannen: -speelkoffers aanbieden
-paddenstoeltjes op de speelplaats. Ongeveer 300 euro per
exemplaar. Heeft de ouderraad hiervoor een budget??
-podium maken aan de boom. Er moet nog bekeken worden wat de
kostprijs hiervan is.

c. Schoolraad (Micheline, Julie, Peggy, Natascha)
20 februari 2013
d. Lokaal Overleg (Peggy, Carine)

e. Financiën
Er moeten nog 2 rekeningen betaald worden: aankoop muziekinstallatie en kwis in de
Boerenpoort.
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3. Activiteiten
a. Info-avonden september
b. Dag van de leerkracht
c. Activiteit leden
d. Quiz
*Katleen bracht de handdoeken die gebruikt werden tijdens de quiz fris gewassen
terug mee.
*Vrijdag 29/11/2013 gaat de 2de editie van de quiz door in de Boerenpoort.
e. Eindejaarsactie
*Er kwam positieve commentaar op de eindejaarsactie van dit jaar: lekker, een
gevarieerde keuze.
*De verdeling van de truffels verliep vlot. Ideetje voor volgend jaar: de ouders een tasje
koffie aanbieden als ze hun bestelling ophalen.
*Nog twee openstaande rekeningen.
f.

Brunch
De brunch gaat door op zondag 3 maart.
Peggy maakte lijst met de werkshiften. Deze wordt rondgegeven en ingevuld.
Voorstel om ook een affiche op te hangen aan de lagere school.
De lijst met taken en sponsorlijst wordt overlopen (zie overzichtslijsten Wim).
Opmerkingen:
-extra wijnglazen aankopen.
-Nick sponsort wijn voor brunch (12 wit, 12 rood).
-Dietrich stuurt deze week de uitnodiging door naar Herline zodat deze begin
volgende week meekan in de brieventasjes. De rappel volgt 1 maand later,
ongeveer rond 14/2.

g. Kleuteractiviteit
*www.roodvonk.be, mama van Wolf (kleuter bij juf Cindy)
Mail Roodvonk
20121231.pdf

*Voorstel is om op vrijdag de voorstelling te geven voor de peuters van Gaverland en
het Centrum. Op zaterdagmiddag is er dan een voorstelling voor de andere kleuters.
*Datum: af te spreken volgende vergadering
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h. Info-avond ouders
Er zijn verschillende voorstellen voor de info-avond.
*Julie: ”Mega mama, super papa” (Klaar Hammenecker). Oa over straffen
en belonen, liefdevol maar kordaat opvoeden.
De kostprijs bedraagt 250 euro +BTW en verplaatsingsonkosten.
*Micheline: “Reis door het kinderbrein” (Body Map). 1,5 uur, 300 euro.
*Ann bekijkt ook nog het aanbod bij de Opvoedingswinkel.

We beslissen om de vorming van Klaar Hammenecker vast te leggen.
Voorstel data: 23/4, 25/4, 18/4. Greet zal dit vastleggen.
Dietrich zal op de ouderraad van de lagere school voorstellen om ook de ouders die
kinderen hebben in het 1ste en 2de leerjaar uit te nodigen.
i.

Opendeurdag (Carine)
• 4 mei 2013, “Beroepen”

j.

Eindactiviteit ouderraad
• Wordt na brunch besproken

4. Varia
Geen variapunten
5. Volgende vergaderingen
Wo 20/02/2013 op Gaverland
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