VERSLAG OUDERWERKING
DINSDAG 11 MEI 2021
AANWEZIGEN
Dimitri, Michaël, Evy, Ann, meester Dirk, Juf Peggy, Matthias, Dirk V. en Helwig

AGENDA
- Verkoop Vaderdag
- Project(en) ten voordele van de school
- Sportdag

- Afscheid lln. 6e leerjaar
- Varia

VERKOOP VADERDAG
-

De pakketten staan op de website en zullen nog worden samengesteld wanneer de bestellingen zijn
afgerond.
Leerlingen werd gevraagd om de verpakkingen te beschilderen
De aanvraag voor gebruik van de speelplaats voor levering van de pakketten dient nog te gebeuren
Om onze sponsors te bedanken zullen bij de aflevering flyers worden uitgedeeld
De opbrengst zal gebruikt worden om de leerlingen van Triangel Pamel een sportdag te schenken. Met
dank aan meester Roel voor de organisatie !

PROJECT(EN) TEN VOORDELE VAN DE SCHOOL
-

-

Voorstel is om een leescaravan of leeshuisje in te richten op de speelplaats van de school.
Meer informatie zal moeten ingewonnen worden over wat toegelaten is door het schoolbestuur.
Daarvoor moeten we een dossier samenstellen die aan hen kan worden voorgelegd.
De directie zal ook nog input vragen van het leerkrachtenteam, ook i.v.m. de aankoop van de boeken
Tekno-koffers: De schooldirectie zal informeren bij de leerkrachten of er nog extra materiaal kan
gebruikt worden
De ouderraad zal ook financieel ondersteunen bij de inrichting van het nieuwe schoolgebouw

SPORTDAG
-

Meester Roel organiseert op vrijdag 11 juni een sportdag, in klasbubbel
Er zal een apart aanbod zijn voor kleuters en voor de lagere school
De ouderraad wil graag de bijdrage per kind vergoeden. De ouders zullen hiervan op de hoogte
gebracht worden via Gimme
Als de weersomstandigheden het toelaten zullen er sfeerbeelden met een drone gemaakt worden.
Toelating aan het gemeentebestuur zal gevraagd worden.
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AFSCHEID LLN. 6 E LEERJAAR
-

Leerlingen kunnen op 3-daagse gaan naar Domein de Gavers + georganiseerde activiteiten. Met dank
aan Meester Dirk.
Na deze 3-daagse wordt nog een afscheidsreceptie gepland
Er zal dit jaar ook voor een t-shirt worden gezorgd. Meester Dirk zorgt nog voor de foto. Michaël zal de
bestelling doen

VARIA
-

-

In de laatste week van het schooljaar komt de ijskar langs
Mobiliteitsplan: momenteel nog geen nieuwe info van de gemeente. Triangel Pamel zal als laatste aan
de beurt zijn voor doorvoeren van eventuele wijzigingen, dit gezien het geplande bouwproject van de
kleuterschool
Fluohesjes: plan voor schooljaar 2021-2022

REMINDER
-

Volgende vergadering is op dinsdag 8 juni 2021. Eventuele agendapunten mag je naar Matthias
mailen.
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