20 feburari 2020
Aanwezig: Jonas, Pieter, Filip, Matthias, Kim, Ellen, Wim, Tine, Ragna, Carolien, Eva
Verontschuldigd: Fiona, Veerle, Virginie, Dries, Hanne, Lynsey, Kathleen, Ruben, Jonas V
1. Nieuws van Wim
•
•
•

School zit nu volledig vol, er kunnen geen leerlingen meer bij, met uitzondering van de
peuters geboortejaar 2018. Totaal op heden: 188 lln.
An-Sofie: wordt hierdoor vanaf de krokus ook voltijds betaald
Er zijn verschillende (grotere) projecten lopende in de klassen, dus super om te zien wat
er allemaal verzet wordt.

•

Investeringen
o Kleutertoiletten (via centen scholengroep): wordt onder handen genomen in
zomerverlof: uitbreken door de ouders+ Wim, opbouw door aannemer
o Tegels vanaf kleuterblok tot Tent worden vervangen door polybeton
o Via oudercomité: kleutervriendelijke kleuterspeeltuin: Wim maakt veel zelf,
samen met andere ouders, indien wenselijk toch aankoop.

•

Wim ondersteunt/volgt de zoektocht naar een nieuwe directeur in het RH op. Dit
betekent wel een schrappen van enkele andere taken (die door anderen overgenomen
kunnen worden).

•

Park Uniek:
o Op 9/3 openen de inschrijvingen
o Nu reeds 60 op de wachtlijst

•

Duidelijkheid over de verzekering indien ouders met eigen wagen kinderen vervoeren ikv
schoolactiviteiten:
o Materiële schade: niet verzekerd via de school (wel eigen verzekering)
o Eigen lichamelijke schade: via schoolpolis
o Lichamelijke schade inzittenden: via eigen verzekering
➔ We rekenen er dus op dat iedereen verzekerd is.
➔ Wim stuurt dit nog eens per mail naar alle ouders

•

Pedagogische studiedagen: er wordt bekeken of er op deze dagen ook opvang voorzien
kan worden op school via het systeem van de vakantieopvang.
➔ Werkgroep bekijkt deze vraag.
(Jonas en Pieter bieden zich aan als BBQ-animator voor 180 kids

)

2. Paasontbijt 22 maart
•
•
•
•
•

Er wordt toch niet gewerkt met het digitale inschrijvingsplatform Woebel wegens te duur
Wel via google-forms: idem truien. In de toekomst streven dat alle inschrijvingen op die
manier gebeuren + betalingen enkel nog via overschrijving (dus ook voor klasfoto’s).
Eva: mailtje ouder + mail hulp op zaterdag vanaf 14u (want er moeten 2 ruimtes
klaargezet en ingekleed worden) + hulpvraag ouders uithangen boven intekenPC opvang.
Wim vraagt of een 8-tal kinderen van 4-5-6 kunnen helpen bij het buffet op zondag tss
8u-10u.
Werkgroep (2-tal) checkt vrijdag 28/2 om 14u het nodige material ifv aankopen (plastic
paaseieren , servietten, tafelpapier, fruitsap)

3. KD danst
•
•
•

Mail sponsoring: na krokus
➔ Logo’s digitaal te bezorgen aan Fran
Geen affiches en onderleggers meer, wel banner
Aankoop borden nog even afwachten. Indien go hiervoor, gebeurt dit via Wim (250
borden +bestek)

4. Kaas- en wijnavond
•
•

Datum wordt vastgelegd op 3 oktober
En aangezien 3/10 het feest is van de vereniging van Duitsland, zal Matthias in gepast
tenue verschijnen

5. Varia
•
•

•

•

Er is ondertss een 2° voetbaltafel: dank aan de papa van Mylan voor de schenking
De andre voetbaltafel werd helemaal vernieuwd
Aankoop nieuwe tenten?
o Indachtig zijn dat tenten steeds vastgelegd worden, maar dus extra hulp nodig de
middag van kersthappening
o 3 tenten nog in bezit: moeten nagekeken worden (1 beige en 2 witte)
o Dus voorlopig geen nieuwe aankopen (indien wel: accordeon van 3x3)
Voorstel om een bloembollen-biozadenverkoop te koppelen aan de
pannenkoekenverkoop
o Via Vanackere (ex-ouders KD)
o Goed alternatief voor wie geen pannenkoeken wenst
o Wim vraagt extra info bij Leen
Opvang:
o bekijken dat regels voor rode kaarten tijdens schooluren doorgetrokken kunnen
worden in opvang, zodat waarde rode kaarten behouden blijft
o misschien goed om basisregels op te lijsten

