Verslag ouderraad de krinkel, 24 januari 2017 om 20:00 uur
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Directeur Ann VDB, Patrick, Valerie, Ellen, Peter, Jurgen, Juf Lies,
Frank, Gloria
Verontschuldigd: Ann Van L.
Verslag: Gloria

1. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen, verslag mag op Gimme.
2. Stand van zaken Quiz 18/3/17:
 Presentatoren: Juf Lindsay en Juf Caroline
(Quizgroep neemt contact op met deze juffen om verder af te spreken)
 Reeds 3 deelnemende groepen van de juffen !
Inschrijvingen lopen
 Uurrooster maken: wie komt wanneer helpen…
 Drank: via drankencircus; kan geleverd worden (+ 2 frigo’s)
 Update lijst sponsors: Jurgen (Eindlimiet sponsering tegen volgende
vergadering: 9-3-17)
 Intratuin vraag bewijs van sponsering: gebruik brief
 Snack op Quiz: broodjes, Chips, eventueel portie kaas, salami, …?
(afhankelijk van aantal inschrijvingen)
3. Fluo is top:
 December 16: algemeen: goed resultaat, aan de grote poort: minder opvolging
(grotere leerlingen, komen vaak met de auto dus hebben ze geen fluo aan)
 22 feb 17: Patrick  42 dozen koeken, in de leraarskamer
Om 7u30 op school voor uitpak koeken.
 Prijzen met volle fluokaart: 1ste, 2deen 3de
Ellen kijkt prijzen na (aankoop via Action) datum nog vast te leggen.
Film: 4de, 5de en 6de.
4. Kasverslag
- 35€ beheerskosten
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5. Varia en info van de directie
 Mail van Fietersbond met vraag voor ondersteuning voor applausactie fietsers:
Dinsdag 21/3 tussen 7u30 en 8u30.
Valerie en Frank willen dit ondersteunen.
 Sleep in 3de leerjaar: 10/3 afhankelijk van de leerkracht
2de leerjaar heeft filmavond op 10/3.
 Brandalarm en evacuatie- oefening:
6de gaat langs slaapzaal (ongeveer 35 slapers)
5de gaat langs rupsenklassen + nemen deze mee
Verzamelplaats is plein aan sporthal (wat met huidige verbouwingen aan
sporthal ?)
Op 5min: 900 leerlingen en kleuters geëvacueerd.
3x/jaar oefening:
1x iedereen op de hoogte
1x enkel leerkrachten op de hoogte
1x enkel directie op de hoogte
 Sporthal gaat 5 maanden dicht, vermoedelijke heropening september 17,
anders oktober (steeds onder voorwaarden geen vertraging met bouw)
6. Varia en info van de ouders
 Waarom musical in de refter:
Turnzaal is niet meer perfect voor het organiseren van grote evenementen
(o.a. brandveiligheid), slechts 1 uitgang (trap) om met allen snel buiten te
geraken…
 Info rond 1ste communie ? (1ste Communie is op zaterdag 6 mei)
Organisatie door parochie/ bisdom Gent, school voorziet filmpje via gimme.
Dit jaar nog eucharistie door pastoor en Mr. Herman Str.

Met vriendelijke groeten,
Jurgen

Frank

Gloria

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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