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1. Speelgoedactie	

Wie:	Phyllis	Tudeme	+	Jan	Dekeyser:	17	jaar	in	Nigeria	verbleven		

Wat	doen	we:	

Lot	van	de	kinderen	in	Nigeria	is	schrijnend:	weeshuizen	die	zij	persoonlijk	kennen	(geen	subsidies,	
geen	steun	uit	politiek,	wat	ze	kunnen	verzamelen,	wordt	gestolen)	

Inzameling	 van	 goederen	 die	 kinderen	 	 kunnen	 gebruiken:	 deze	 gaan	 rechtstreeks	 naar	 de	
kinderen/weeshuizen	

Goederen	 die	 niet	 geschikt	 zijn	 voor	 kinderen	 worden	 in	 Nigeria	 verkocht:	met	 opbrengsten,	
wordt	eten	voor	de	weeshuizen	gekocht.	

Goederen	verzamelen:	reeds	twee	containers	verstuurd:	nu	aan	het	sparen	voor	een	derde	

Kostprijs	om	container	naar	Nigeria	te	versturen:	ca.	€	10	000		

o.a.	door	het	verkopen	van	lichtgevende	pennen.		

Via	 AD	 Delhaize	 (Lovendegem	 en	 Merelbeke	 Flora	 en	 Centrum)	 in	 contact	 gekomen	 met	 de	
directeur.		

Geen	Nederlandstalig	speelgoed.	Voor	de	rest	zijn	er	geen	restricties.	Op	9	december	mogen	de	
kinderen	speelgoed	meebrengen.	Leerkrachten	zullen	hun	leerlingen	hiervoor	stimuleren.	

In	de	klassen	wordt	dit	gekoppeld	aan	een	pedagogisch	project.		
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2. Schoolnieuws		
	

• Rivka	is	moeder	geworden	van	Elia,	een	zoontje.	Juf	Rivka	zal	na	de	kerstvakantie	terugkeren	
wat	gevolgen	zal	hebben	voor	andere	collega’s.		

• Er	zijn	oudercontacten	georganiseerd	voor	alle	klassen.	
• Er	wordt	na	de	kerstvakantie	nog	een	peuterklas	opgericht.	De	klas	van	juf	Emmeline:	groep	

zal	verdeeld	worden	onder	de	klassen	van	juf	Sofie	en	juf	Claire.	Juf	Emmeline	start	opnieuw	
met	peutertjes	

• Er	komt	nog	een	infoavond	voor	de	instappertjes.	
• Juf	Claire	zal	terug	fulltime	werken,	waardoor	juf	Janna	4	uur	verliest.	
• PWA	 verdwijnt	 en	 dit	 heeft	 consequenties	 voor	 de	 kinderopvang.	 Voorlopig	 nog	 geen	

indicatie	dat	Sint	Michiels	de	tarieven	voor	opvang	zal	moeten	aanpassen	
• Initiatieven	rond	Studio	Nona	en	geld-inzamelacties	staan	los	van	de	school	
• De	schoolfotograaf:	de	foto’s	waren	slechte	kwaliteit.	Luc	bespreekt	dit	met	de	fotograaf.		

Kinderen	op	twee	manieren	aangeboden	(pasfoto	en	andere	foto).		
Levering	vrij	laat.		
Klasfoto	is	veel	duurder	geworden	(4,5	euro)	
Stefanie	en	Mieke	willen	begeleiden.		

• Nieuwe	website	 van	 de	 school.	 Nu	 kunnen	 er	 foto’s	 geplaatst	worden	 door	 de	 directeur.		
Vraag	naar	foto	met	namen	van	de	leerkrachten	op	website.	

	

3. Feed	back	Quiz	

Is	goed	verlopen	en	levert	ook	een	mooie	winst	op.	Vlot	verloop	avond.	Draaiboek	zit	goed.	Niveau	
en	concept	zat	prima.	Ook	ouders	van	jonge	kinderen.	De	meesten	een	band	met	Sint-Michiels.	
Aan	het	eind	van	de	activiteit	mensen	vragen	om	mee	op	te	ruimen:	hierin	assertiever	zijn,	mag.		

Opbrengst:	deel	gaat	naar	ontbijt	kinderen	zee-tweedaagse.	

	

4. Feed	back	Grootouderfeest	

Alles	is	goed	verlopen.	Een	aantal	mensen	die	komen	op	dinsdag,	komen	op	donderdag	terug.	Er	
zat	800	euro	in	de	bolhoed.	Dat	geld	wordt	gebruikt	voor	de	sint	kadootjes	voor	de	kleuters.	

Blij	dat	ook	ouders	welkom	zijn.	

	

5. Feed	back	Sint	

De	juffen	wisselen	voor	een	half	uurtje	van	klas.	Als	ze	een	opdracht	goed	uitvoeren,	worden	ze	
daarvoor	beloond	door	de	Sint.	Het	uurschema	eindigt	om	16u	(en	eigenlijk	moet	hij	daarvoor	
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weg	 zijn).	 We	 hebben	 al	 een	 lijst	 met	 aantal	 leerlingen	 per	 klas.	 De	 school	 zorgt	 voor	 de	
mandarijnen	en	de	speculoos.	

Klassen	zoveel	mogelijk	bundelen.		

Timemanagement:	vertrek	voor	bel	gaat.		

Mooi	verhaal.		

Opdracht	leerkrachten	fijn	voor	kinderen.		

Gulle	gift	Riafonds	(deel	klas	en	deel	speelplaats)	

Volgend	jaar	op	maandag	4	december	2017.	

	

6. Kerstdrink	op	23	december	vanaf	15u	tot	17u30	

Kerstdrink:		

Voorstel:	 chocomelk,	 slagroom	 en	 marshmellows.	 Bij	 volwassenen	 met	 een	 scheutje	 alcohol	
(amoretto	en	rum),	1	euro.	Gratis	voor	kinderen.	

Tevens	een	standje	met	‘Fonske’	dat	kan	gedegusteerd	(en	aangekocht)	worden.			

Waar	de	kerstdrink	doorgaat	is	afhankelijk	van	het	weer.	Bij	slecht	weer	kan	het	in	de	turnzaal	
doorgaan.	

Ook	kerstverlichting	zal	sfeer	scheppen.	

Hulp	wordt	gevraagd	aan	de	ouderraad.	Verschillende	mensen	bieden	aan	om	te	helpen	(Ann	S,	
Claire	B,	Astrid	C,	Anke	VH,	Jet	VDS,	Jan	LB,	Isabelle	VL	(17u),	Veerle	A,	Bruno	M,	Robin	F,	Dirk	
VDB,	Marieke	B,	Patrick,	Freek	(17u)	

Brief,	 communicatie	 m.b.t.	 het	 niet	 doorgaan	 van	 de	 kerstmarkt	 zal	 deze	 week	 meegegeven	
worden	aan	de	kinderen.		

	

7. 60	jaar	Sint-Michiels	

Traiteur	Brabo	ligt	vast.	Enkel	eten	op	zondagmiddag.	Keuze	tussen	balletjes	 in	tomatensaus,	
vol-au-vent	 of	 stoofvlees	met	 frietjes.	Ook	 een	 vegetarische	 burger.	 Alles	 in	 volwassenen	 of	
kinderportie.	

Programma:	

Vrijdagavond:	kinderfuif	(eetzaal)	en	bieravond	met	Dennis	(turnzaal)	(9	euro	=	prijs	van	de	6	
fonskes	die	je	aan	het	einde	krijgt)	
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- Kleuterfuif	zal	starten	voor	de	bieravond.	Dan	overgang	naar	iets	oudere	kinderen	wat	later	
(zien	hoe	deelnemers	aan	de	bieravond	ook	hun	kinderen	terug	thuis	bij	babysit	krijgen).	

Zaterdag:	 	 ’s	 avonds	 fuif	 (turnzaal).	 Helpers	 lijst	 zal	 geïntegreerd	 worden	 in	 de	 globale	
feestweekend	lijst.	

Zondag:		

- Vroege	shift	(8u?)	opkuisers	om	de	zaal	na	de	fuif	terug	proper	te	krijgen	
- vanaf	11u	starten	met	aperitief;		
- ceremoniemoment	rond	11u15	met	kinderdansje	of	liedje	
- middageten	traiteur	Brabo	:	stoverij,	balletjes	in	de	tomatensaus,	vol	au	vent	of	vegetarisch	

alternatief	+	frietjes.		
- ’s	namiddag	activiteit	(opendeurdag	met	zoektocht	op	school)	

Eventueel	 eten	 in	 2	 shiften	 (11u30u	 en	 13u30).	 Pas	 beslissen	 hierover	 als	 we	 zicht	 hebben	
hoeveel	mensen	zich	inschrijven.		

Refter	en	turnzaal	:	geschat	400	gasten	in	beide	zalen	samen.	

Voor	de	paasvakantie:	inschrijvingen	om	te	komen	eten	afsluiten	tegen	1	april.	

Eventueel	 2	 witte	 tenten	 bijzetten	 op	 de	 speelplaats	 (noodscenario).	
Er	zijn	350	gezinnen	op	school.	Als	we	meer	dan	400	gasten	hebben	sturen	we	een	2de	brief	met	
2	shiften.	

Brochure	over	geschiedenis	van	de	school	in	voorbereiding.	

T-shirt	en	 logo:	Stefanie	 informeerde	reeds	naar	prijzen	en	had	verschillende	opties.	Een	trui	
met	kap	kost	ongeveer	30	euro,	T-shirts	kunnen	goedkoper.	We	denken	aan	100	T-shirts	en	30	
truien.	De	kosten	worden	gedragen	door	de	Ouderraad	als	de	T-shirts	beschikbaar	blijven	op	
school.	Wie	als	regelmatige	helper	graag	zijn	persoonlijke	T-shirt	of	trui	heeft	zal	die	ook	kunnen	
aankopen.	(eventueel	een	mail	sturen	naar	de	vaste	leden	en	losse	medewerkers	met	de	vraag	
wie	 geïnteresseerd	 is	 van	 zodra	 we	 een	 concreter	 zicht	 hebben	 op	 het	 eindontwerp).	 De	
werkgroep	zal	nog	eens	samenkomen	of	afspreken	per	mail.	

Graag	ook	oud-leerlingen	betrekken	(via	Facebook?,	brieven?)	

	

8. Werkgroep	mobiliteit	

Deze	werkgroep	moet	eens	samenkomen,	liefst	na	nieuwjaar.	

Dirk,	Robin,	Veerle	B,	Mieke,	Ulrike.		

Bevoegdheid	 school	 en	 bevoegdheid	 politie.	 Brief	 ouders,	 borden	 kleine	 Bergstraat,	 paal	 en	
ketting	langs	CLB,	wandelpad	vanaf	Damiaan	langs	parking	naar	zebrapad	kleine	Bergstraat,…	
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9. Pedagogisch	punt	:	toelichting	bij	ouderbevraging	

Ouderbevraging:	de	resultaten	zijn	binnen	maar	dit	wordt	nog	verder	verwerkt.	151	van	de	350	
gezinnen	hebben	geantwoord.	

Luc	 licht	al	 enkele	 van	de	grote	 lijnen	en	vaak	 terugkomende	aspecten	 toe.	 Zoals	90%	van	de	
ouders	 voelt	 zich	welkom	op	 school.	Ouders	 voelen	 zich	betrokken	 (73%).	Rond	pesten	en	de	
reactie	daarop	was	er	wat	minder	tevredenheid,…	

De	 conclusies	 en	 aanbevelingen	 voor	 toekomstige	 aanpak	 zullen	 in	 een	 latere	 fase	 toegelicht	
worden.	Eens	de	website	volledig	actief	 is,	zullen	ook	de	volledige	resultaten	van	de	bevraging	
gepubliceerd	worden	in	een	tabel	per	vraag.	

Fiets	bestellen	voor	de	sneeuwtombola	(Tonia)	

	

10. Varia	
• Brieven	per	mail	versturen	naar	ouders	zou	moeten	werken	maar	is	nog	nooit	geprobeerd	

	

	

	


