VERSLAG DINSDAG 13 OKTOBER 2020
AANWEZIG
Jos, Dimitri, Helwig, juf Peggy, juf Gaetane, Matthias, Dirk, Michael, Stefanie, Juf Veerle

AGENDA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toezicht ingang school
Wafelverkoop
Eetfestijn
Fluo dag 12 november
Sponsoring
Sinterklaas
Kerst
Website ouderraad
Varia

TOEZICHT INGANG SCHOOL(08U40-09U10)
-

-

Respecteren van Coronamaatregels:
Afscheid van kinderen aan schoolpoort/schooldeur, geen ouders meer in het schoolgebouw
Afstand bewaren tussen de ouders op de parking
Communicatie via Gimme over dit topic + regels opnieuw publiceren
Benodigdheden: Fluo vest, mondmasker
Start vanaf maandag 19 oktober
Planning:
Maandag Dinsdag
woensdag
Donderdag Vrijdag
Dimitri
Dimitri/Jos Annelies/Helwig Dirk
Michaël/Stefanie

WAFELVERKOOP
-

Sticker met logo ouderraad + ‘bedankt’ op dozen
Verdeling gebeurt door leerlingen 6e leerjaar op datum nog niet bekend
Bestelling door Jos
Op Gimme een oproep doen om te betalen via overschrijving (Corona proof)

EETFESTIJN
-

Zaal was vastgelegd, maar zal niet meer nodig zijn
Traiteur Vlassenbroeck: Wat zijn de afspraken die Joost reeds gemaakt heeft? => Helwig neemt contact op
Kan hij zelf keuken installeren? En wat is de meerprijs?
Afhaalmaaltijden= geen kaartenverkoop
Online bestellen via website (eventueel via link op Gimme)
Online betalen=> Dirk kijkt dit na. Wat kan voor een feitelijke vereniging?
Alleen afhalingen én ook aan huis leveren
Met traiteur bespreken welke maaltijden kunnen geleverd worden die op te warmen zijn=> Helwig?
1

FLUODAG 12 NOVEMBER
-

Vorig jaar kwamen leerlingen in fluo naar school. Leerlingen kregen info over belang van zichtbaarheid in
het donker.
Affiches en vriendschapsbandjes waren voorzien
Bestelling fluo veiligheidsmannetjes door Juf Jasmine

SPONSORING
-

Bekijken hoe we via website, ouderraad, facebook, … aan sponsering kunnen komen
Ook op bestelwebsite afhaalmaaltijden sponsorlocatie voorzien
Welke prijzen vragen we voor advertenties?
Werkgroep voor sponsorsysteem=> Wie is kandidaat? Stefanie, Michaël, Dimitri
Verwachting voor dit jaar = minder sponsoring

SINTERKLAAS
-

-

Contract met Tony Frats is getekend voor 4 december
Vraag van Jos: Gaan de kleuters dan nog de voorstelling in groep kunnen volgen? => vanaf code oranje
moeten kleuters in bubbels blijven. Sint kan alleszins komen, indien nodig met een kleiner feest per
bubbel.
Op facebook ouderraad vermelden: geen ouders toegelaten op Sinterklaasfeest
Snoep Sint is besteld
Jos heeft gevraagd aan nieuwe fruitleverancier of hij mandarijntjes kan leveren op Sinterklaasfeest
Meester Dirk zorgt voor de Zwarte Pieten?

KERST
-

-

Kersttoneel is enkel voor 6e leerjaar
Koetshuis laat +- 120 personen publiek toe
Voorstel van Dimitri voor verkoop van Kerstrozen. Helwig zal informeren bij Perkoplant omtrent aankoop
kerstrozen.
Bestelling van kerstrozen via formulier op Gimme organiseren.
Eventueel met link op Gimme naar website ouderraad of met formulier op Gimme
Voorstel van Juf Peggy om kerstkraam op laatste dag voor kerstvakantie (18 december) aan ingang van de
school te zetten. Michaël is kandidaat om kerstman te spelen. Michaël zingt liedjes van Mariah Carey "
%.
$
#
Werkgroep? Wie is kandidaat? Michaël, Helwig, Matthias, Jos, Stefanie
2e locatie om kerstrozen uit te delen aan Koetshuis => Helwig
Brief schrijven voor verkoop kerstplantjes om op Gimme te zetten => Matthias

WEBSITE OUDERRAAD
-

Eigen website of op website van school? => eigen website geeft meer vrijheid
Iemand idee qua naam voor website? Stuur voorstellen via mail naar Dimitri
GDPR respecteren i.v.m. publiceren foto’s van georganiseerde activiteiten => we publiceren enkel
sfeerfoto’s
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VARIA
-

Dit jaar van ieder evenement dat we organiseren een draaiboek proberen maken
Strapdag 2020 was een succes!

REMINDER VOLGENDE VERGADERING
•

10 november
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