Verslag Vergadering Ouderbouw
07 12 2015
Jenaplanschool Lieven Gevaert - 20.00 uur

Aanwezig
Schoolteam: directeur Olivier, Ina
Ouders:
Tijl (Leon en Louise), Nele (Amélia en Mila), Maarten (Anke, Stien en Lena), Joeri (Remco en Zoë)
Isabel (Matisse)
Door omstandigheden werd dit verslag te laat opgemaakt.
Onze excuses hiervoor.

Goedkeuring vorig verslag:
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

Speelplaats
Een stuk van de struik tussen de speelplaats en het aangrenzende voetbalveld laten we verwijderen.
Dit vervangen we door een wilgentunnel. Hierdoor kunnen de kinderen lopen.
Achter de zandbak hebben we nu een kring van banken.
We zouden een nieuwe kring met deze banken kunnen vormen onder de luifel.
Hierdoor komt er een plaats vrij om een boomstam te leggen.
Laurence (mama Lard, Kobe en Lotte) voorziet een boom.
Samen met enkele andere ouders ging ze reeds een kijkje brengen.
We zorgen ervoor dat er een zachte ondergrond ontstaat zodat we de veiligheid van de kinderen
kunnen garanderen. Eventueel extra shors als ondergrond gebruiken.
Olivier nam contact op met de dienst Grondgebiedzaken en bracht het schoolbestuur reeds op de
hoogte van de aanpassingen.

Wensmarkt
Iedereen kreeg een uitnodiging voor de wens/kerstmarkt.
Er worden ook briefjes voor helpende handen meegegeven.
Breng deze zeker binnen op het schoolsecretariaat.
De ouders krijgen ook nog de nieuwjaarswensen van het team. Om deze wensen te vervullen hebben
ze de hulp nodig van de ouders.
Elke leerkracht verduidelijkt zijn/haar wens(en) aan de hand van een visuele en mondelinge
presentatie.
De Wens/Kerstmarkt begint om 15.30u. met enkele liederen door de kinderen.
Daarna worden de wensen voorgesteld.
Vervolgens kan iedereen iets drinken, knutsels kopen en iets eten.

Vervanging zwembeurten

Joeri (onze sportleerkracht) is nog bezig met activiteiten te organiseren op de vrijgekomen
dinsdagen.
Hiervoor werden sportverenigingen aangesproken voor initiaties.
Joeri stelt via zijn wens, op de wensmarkt, de vraag of er ouders mee willen helpen een activiteit te
organiseren op dinsdagnamiddagen.

Nieuwjaarsreceptie
Olivier zit binnenkort samen met Katrien (mama Jack en Gus) om dit voor te bereiden.
De school voorziet de drank. Voor de hapjes rekenen we op de inbreng van ouders. Olivier stuurt
hiervoor een doodle naar de ouders.
Ook de groepen bereiden iets voor.
Katrien maakt een uitnodiging.

Volgende vergadering
Maandag 6 januari ’16 om 20u. op school!

Tot snel!

