19 mei 2021
Aanwezig: Pieter, Johan, Joost, Wim, Melissa, Dries, Matthias, Kathleen, Filip, Lynsey, Kim, Ruben,
Ellen, Jonas D, Jonas V, Eva
Verontschuldigd: Andries, Carolien, Ragna
1. Nieuws van Wim
•

Soms verloopt de klaswerking in de ene klas wat moeilijker dan in een andere groep. Die zorg
wordt echter steeds door het volledige team gedragen en gedeeld. Het is belangrijk en geeft
vertrouwen als ouder te weten dat elke beslissing steeds weloverwogen genomen en
gedragen wordt door het hele team en steeds ifv welzijn kind, klasgroep en begeleider.

•

Vredesdriedaagse:
o Heerlijk en verrijkend dat deze uitgestelde leerreis toch nog kon doorgaan (ook al
was het dan zonder overnachting)
o Gemerkt dat de kids smachten om met de hele klas weg te gaan.
o Dit wordt dus sterk aangemoedigd, ook al hangt hier dan een prijskaartje aan en
moet dit gebeuren vgls de opgelegde verplichtingen.

•

Groeifeest klas 1 gaat dus ook door op 12 juni!!!!!!
o En dit in beperkte kring, enkel gezin

•

Digisprong:
o Scholen zijn niet uitgerust om kinderen maximal en optimaal digitaal te bedienen
o Er werd dus vanuit Min v Onderwijs 25.000€ voorzien voor de school om dit-gespreid
over 3 schooljaren-in te zetten ifv de ontwikkeling van de kids (en niet in individuele
laptops ed)
o Een ICT-werkgroep buigt zich over deze investering.

o

School kan gelukkig afsluiten met een spaarpotje, ondanks wegvallen vele inkomsten.

o

Werken augustus:
o vernieuwen dak schoolgebouw lager (weghalen asbest en plaatsen van isolerende
dakplaten door externe firma)
o ifv geplande uitbouw lager
o uitstel van de geplande werken zoals extra regenputten, funderingen ed omdat
scholengroep deze kost toch niet op zich neemt.

2. Financieel
Toelichting door Ellen.
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3. Evaluatie Paasontbijt
•
•

Omwille van de ons-allen-helaas-bekende reden kon ons uitgestelde ontbijt van 2020 ook in
2021 niet doorgaan
Afweging/tweestrijd:
o opnieuw uitstel, want geen samenzijn mogelijk - hoofddoel alle activiteiten
o ofwel ontbijt aan huis, maar dan geen samenzijn én niet ecologisch (want alles moet
apart verpakt en rondgebracht worden).
-> belangrijke afweging, want we staan ook voor duurzaamheid en ecologisch
handelen

•

We zijn heel blij dat we er een geslaagde activiteit konden van maken
• Dankzij de hulp van vele vrijwillige handen op zaterdag en chauffeurs op zondag:
dank je wel!!!!!!
• Alles werd geklaard in 1uur

•

Maar: we storten een CO2 compensatie:
• voorstellen worden meegnomen op volgend overleg
• reeds: Boom2.be of Recovery.be

•

Steeds goed bekijken bij volgende edities:
• wat kunnen we lokaal kopen?
• Kunnen we ouders steunen van op school? (bv imker
• Hoe kunnen we afvalberg zo klein mogelijk houden?

)

-> aantallen en prijzen van alle vorige edities te vinden op de drive
4. Gezinswandeling 6 juni
•

Wat:
o
o
o
o

Eindelijk: eerste live-activiteit dit schooljaar!!!!!
keuze tss 2 wandelingen van 5 of 11 km, in en rond ‘t Veld Ardooie
met vrije start tussen 11u-17u aan de Cultuurkapel Ardooie
mogelijkheid tot samen nuttigen eigen picknick ergens rond de middag – graag wel
drankjes via de Cultuurkapel
o en einde ten laatste rond 17u aan de Cultuurkapel
o Cultuurkapel zorgt voor food& drinks, pancakes & icecream en een (Palestijnse)
ballonnenkunstenaar (en zo dragen we ons steentje bij om te steunen waar we
kunnen)

•

Doel: verbinding, herkenning, ontmoeting, plezier, smullen in een mix van weetjes,
opdrachten en info-verzameling

•

Dus: voor kids, ouders, sympathisanten, begeleiders/team, oudercomité

•

TO DO’s:
o Wim verstuurt save the date 20/5 (tekst Caroline)
o Kim finaliseert flyer en bezorgt deze dinsdag aan Wim: digitaal en op papier te
verdelen
o Begeleiders: polsen ten laatste op 2/6 wie van de klas denkt te komen en dit laten
weten via Marieke/An-Sofie (ifv deeg pannenkoeken
)
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o
o
o

o
o

Melissa: posten op FB, enthousiasmeren en likes verzamelen
: richtlijn aantallen
doorgeven aan werkgroep
Andries, de geheime groene R.H., gaat tss 25/5-2/6 langs in alle klassen om een korte
act te doen en zo de kids te overtuigen om deel te nemen
Hij kan daarbij wel de hulp gebruiken van min. 1 baardige compagnon (Kim, Ruben,
Jonas V, voel jullie vrij….
)
-> moment laten weten aan Wim: onderling afstemmen wie dit zal doen?
-> Andries-jij hebt al geen keuze hé: alles hangt van jou af
Eva/Kathleen: afwerken informatiefiches (35) en opdrachtenfiches (42)
Bezorgen aan Wim en team ifv afdrukken in kleur, plastificeren en bevestigen aan
paaltjes (zo’n 80)

5. Alternatief voor Koorddanser Danst?
•

Zaterdag 26/6 is reeds vrijgehouden voor afsluitactiviteit voor de zesdes

•

Zondag 27/6 vanaf 11 uur: enkel bij mooi weer!
o Snacks, taarten (Vrije oproep), drank – en koffie voor Wim
o Coronaproof setting
o Werkgroep KDD werkt verder uit

6. Varia:
•

Korte toelichting project Volkstuintjes: misschien volgende keer hernemen?

•

Etentje Kadés: 12 juni om 19u (deze keer niet in Sinte Pieter maar op school): en
aangezien we onze partners een jaar héél veel zagen en onze collega-Kadés enkel online,
zijn we op die avond zonder partner (nog eens
)

Dank je wel aan Matthias voor het lekkere traktaat: Fijne verjaardag!!!
Jonas D en Pieter, begin maar jullie kuiten te smeren hoor…..
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