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1. Schoolnieuws:
•
•
•
•
•

•

•

Woensdag (16 Mei) was er weinig of geen hinder door de staking, opvang was gegarandeerd.
L6B heeft een prijs gewonnen en mag op 1 juni op uitstap naar Oostende
De kleuters gaan op boemeldag en niet op boetedag (J typfout in brief)
Momenteel nog 20 vrije plaatsen bij de kleuters (geboortejaar 2016)
Vanaf volgend jaar wordt de eerste communie niet meer georganiseerd door de school, maar
door de parochie. Dat werd door de pastoor en de parochieassistente medegedeeld aan de
school en is dus geen beslissing van de school of de leerkrachten.
Er komen 2 data (zaterdag 15 mei en 1 juni). Kinderen kunnen hun eerste communie doen op
een zaterdagavond aansluitend op een eucharistieviering. In Bottelare bestaat dit al, en is de
eerste communie op de woensdagavond (net voor Hemelvaart). Meer info over de
organisatie is nog niet geweten (bv kan de datum gekozen worden).
De vraag wordt gesteld of de school bereid is om een gezamenlijke ceremonie te organiseren
voor de leerlingen van het eerste leerjaar (los van geloofsovertuiging). Dit zal later besproken
worden (als meer geweten is over de organisatie door de parochie).
Volgend zullen er waarschijnlijk 2 eerste leerjaren zijn, maar dit ligt nog niet vast. Men is nog
volop bezig met de voorbereidingen. De klassen worden soms gemengd. Het samenstellen
van nieuwe groepen gebeurt als de voortuitgang van de leerlingen in beide klassen niet gelijk
loopt. De vriendjes kunnen niet het doorslaggevende criterium zijn.
Volgend jaar stappen de lagere scholen van Merelbeke in op het online inschrijvingssysteem
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2. Evaluatie receptie eerste communie
•
•

•

•
•

Heel veel lof en zeer lekkere hapjes
Voorstel naar volgend jaar: bekijken op ouderraad januari om na te gaan wie wil komen
helpen op de receptie (indien de receptie nog doorgaat); werklijst wordt in januari 2019
opgemaakt.
De voorbereiding vraagt veel werk voor weinig mensen. Ook het plannen van de hapjes
en het schatten van de porties en de eigenlijke inkopen kosten veel tijd. Eventueel al
team aanduiden voor de voorbereidingen de dag voor de receptie. Minder soort hapjes?
Of zoeken naar hapjes die kant en klaar zijn, kan de werklast verlagen. Of volgende keer
enkel chips, cava en nootjes. Laten afhangen van het feit of er nog een eerste communie
is en of er voldoende helpers zijn. Beslissing op OR in januari 2019.
De zaal leegmaken en klaarzetten gebeurt door de leerkrachten (samen met de kinderen)
De timing wijzigt ook (volgend jaar zaterdagavond)

3. Grootouderfeest
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Organisatie met de 2 shifts was moeilijk, vooral om tussendoor de tafels weer proper te
krijgen
Te laat gestart met voorbereiding en om helpers te vragen: zal volgend jaar sneller
gestart worden, eventueel met aparte RIA fonds vergadering
Reacties verdeeld: sommige oma’s en opa’s waren tevreden, anderen vonden het te druk
Taartjes voor de tweede groep werden opnieuw “gestolen” door sommige mensen van
de eerste groep die naar buiten ging... Meer volk voorzien of taartjes nog niet zetten
(moeilijk door de timing)
Graag de juffen ook laten mee helpen opruimen tot alles klaar is zodat de helpende
ouders niet alles alleen moeten doen.
Podium dansje was wat chaotisch. Sommige kinderen waren bang door de drukte. Dansje
beter buiten of niet.
Dit feest kan op een vrijdag maar niet meer op een vrijdag voor een vakantie (probleem
i.v.m. ophalen materiaal in vakantie)
We weten op dit moment nog niet hoe het volgend jaar gaat georganiseerd worden
Opbrengst: nagaan of het speeltoestel ‘de trein’ kan vervangen worden
Er wordt ook gevraagd om de achterkant van de kleuterklassen aan te pakken. De
werkgroep verfraaiing (werkgroep van de leerkrachten, niet van de ouderraad) is dit aan
het bekijken. Die werkgroep gaat na of daar kunstgras kan komen. Ze willen starten met
2 klusdagen (wellicht 1 in juli en 1 in augustus). Hierover komt nog een communicatie.
Die verfraaiing zal betaald worden met schoolbudget. Er wordt gesuggereerd om ook
eens op te zoeken of er geen subsidies zijn in kader van ‘groen op school’.
Grootouderfeest 1° kleuterklas volgend jaar: donderdag 25 oktober 2018; de datum voor
het 2° grootouderfeest ligt nog niet vast
2

4. Uitstap Ouderraad en Riafonds op 9 juni
•
•
•
•
•
•
•

De activiteit is een verrassing
Het is een korte activiteit, op 25 km van Gent, weerbestendig, geen speciale kleding
vereist en ook niet zwaar fysiek
Het duurt een uurtje
Vertrek is op school, afspraak om 17u
Vriendenkring zal ook komen
Niet alleen de leden van de ouderraad zijn uitgenodigd, maar ook de losse
medewerkers die het afgelopen jaar meehielpen op de diverse activiteiten.
Eten zal starten rond 20u

5. Proclamatie zesdes woensdag 27 juni
•
•

Show begint om 19u30 en duurt tot 21u15
Kleine receptie: werklijst gaat rond

6. Werking Ouderraad naar volgend schooljaar
•
•
•
•
•

Het aantal leden zakt elk jaar, maar de werklast niet. Dus er zouden nieuwe leden moeten
aangetrokken worden.
De fancy fair (22/9) zal volgend jaar zonder BBQ zijn (zo zakt de werklast)
Zondag 24 maart 2019: eetfestijn georganiseerd door school en leerkrachten in de
gemeentehallen; de ouderraad zal de bar bemannen
Er komt geen kerstmarkt (eventueel een jaar wel en een jaar niet).
Vanuit de ouders wordt gevraagd om eventueel totaal nieuwe activiteiten op te starten.
Daarnaast wordt ook gevraagd om ouders meer te betrekken (van in het begin en niet enkel
op het einde hun naam op een werklijst zetten)
Bv: bij het voorstellen van de ouderraad aan nieuwe ouders stimuleren om mee na te denken
voor bepaalde zaken, een ontmoetingsavond organiseren zodat ouders elkaar leren kennen
en op die avond leden werven, op de infodagen voor de instappers (28 augustus en in
december) iets organiseren,… (combinatie inhoud en informele ontmoeting).
Hier wordt een werkgroep voor gevormd (liefst mengeling ouders / leerkrachten). Ouders die
in deze werkgroep willen zitten geven hun naam door aan Karel. Voorlopig geven Ellen, Inge,
Veerle, Emelie, Stefanie,… aan hiervoor initiatief te willen nemen.
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7. Mobiliteit
•
•
•
•

Herschilderen van de parking: er is prijs gevraagd en de offerte zal opgestuurd worden
(zebrapad aan het fietsenrek, de lijnen, en de rode kiss & ride)
Vaak chaos op de parking
Fietsenstalling zal uitgebreid worden achteraan
Op de speelplaats kunnen nog lijnen geschilderd worden naar de fietsenstalling achteraan

8. Varia
•

Vrijdag 22 juni is er open dag “kunstenroute” tussen 15u en 17u

•

3 juni fietstocht georganiseerd van de vriendenkring waarop iedereen welkom is
Kinderfietstocht is 19,5 km en de grote fietstocht 23 km
Je kan ook kiezen voor een wandeltocht (6 km)
Vertrekken kan tot 14u30
Iedereen is welkom op deze leuke activiteit !

•

22 juni, afscheid Riafonds bij Marta thuis

•

Creadag: misverstand bij sommige ouders i.v.m. kegelloop (picknick was op school, en de
kinderen had geen water mee op een warme dag)

•

Mailing van school : gericht aan 1 persoon per gezin? Bij sommigen krijgen beide ouders de
mail, dus is het zeker mogelijk. Ouders kunnen dit vragen aan het secretariaat.

•

Zandbak staat in vlakke zon. Er is zonwering maar die is de laatste jaren nog niet opgezet
omdat de palen niet meer juist staan. Er zal worden nagegaan of de Tipi kan hersteld
worden.

•

Heel positieve reacties op de opvang. Er kan op vrijdag (bij heel mooi weer) ook met water
gespeeld worden tijdens de studie

•

Er wordt ook bekeken of er een bijkomende overkapping op de speelplaats van het lager kan
gebouwd worden zodat bij regen de kinderen meer plaats hebben onder het afdak
(opmetingen zijn al gebeurd)

•

De mailings vanuit school zijn beter dan vroeger

•

Karel bedankt vier zeer trouwe leden van de ouderraad voor hun jarenlange inzet voor de
school: we zullen jullie missen, maar hopelijk zien we jullie nog terug op volgende
activiteiten.
Bedankt Ann Schepens, Tonia Vanquickenborne, Bert Jolie en Wim Allegaert!!!
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