Dinsdag, 7 november 2017
St Reneldis, Doleegstraat 6

Ouderraad Egenhoven
Aanwezig: mevr.Carla, meester Peter, juf Magda, tante Katelijne, juf Tine,
tante Eva, Martine, Els Q, Leen, Carine, Marie, Nathalie
Verontschuldigd: juf Ellen, juf Lieve, Els S, Jan
Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

Mededelingen school
Vrijdag 10 november koffiehuisje van 15u tot 17u.
Schoolfoto’s zijn klaar. De kinderen kregen een code om online te
bestellen. De leerkrachten kregen nog geen code om de klasfoto’s te
bestellen. Als er iets fout loopt bij de bestelling mag je dit laten weten aan
de directie.
Dankjewel aan de ouders die voor de opvang zorgden tijdens de
begrafenis van de mama van tante Brigitte!
Dankjewel van het schoolteam voor het ontbijt op de dag van de
leerkracht!

Schoolraad
De ouderraad van Terbak vroeg voor een eigen blog van de ouderraad,
zodat ze zelf foto’s kunnen posten. De ouderraad van Egenhoven was
geen vragende partij, toch werd een blog aangemaakt. Deze zal voorlopig
niet gebruikt worden.
Ondertussen zijn verschillende initiatieven in Egenhoven:
- facebook groep: gesloten groep, ongeveer 45 leden
- blog van de school: opgezet door juf Sofie:
https://lagereschoolegenhoven.wordpress.com/
- website van de school: Els Q geeft 1x/maand foto’s + overzicht van de
komende activiteiten (nieuws) door aan de webmaster. We zoeken een
nieuwe verantwoordelijke om deze taak op te nemen!
Evalutatie Dag van de leerkracht
Dankjewel aan alle helpende handen! Zowel voor het ontbijt, de
knutselwerkjes en de opvang. Sommige ouders waren niet op de hoogte
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van de dag van de leerkracht. Vooral bij de kleuters is het soms wat lastig.
Volgend jaar zal de kleuterjuf vooraf de ouders verwittigen (via de
klasmail) en enkele ouders aanspreken die opvang doen in hun klas. Een
bekend gezicht zal misschien vlotter verlopen.

Evaluatie herfstwandeling + wereldfeest
In de werkgroep zijn heel wat nieuwe enthousiaste ouders. Bravo!
De wandeling was dit jaar iets korter omwille van de
weersomstandigheden.
Zowel voor de wandeling als het wereldfeest niet zoveel mensen uit
Egenhoven.
Ook deze activiteit zal opgenomen worden in de klasmails.
Normaal gaat dit feest afwisselend door op Terbank en Egenhoven.
Hiervoor zoeken we nog een trekker vanuit Egenhoven!

Voorbereiding Trattoria
Momenteel ongeveer 100 inschrijvingen, hier mogen er nog heel wat
bijkomen!
Het reclame bord is verdwenen uit het kot. Peter bekijkt of hij nog een
spandoek kan maken.
De tombola prijzen worden verzameld in de klas van tante Brigitte.
Reminder sturen!
We missen nog wat extra volk om te helpen. Peter zal de 6-de klassers
vragen.
De juffen sturen nog een extra uitnodiging via de klasmail.
Te bekijken: issue met de werklijst, namen die reeds inschreven zijn
verdwenen.

Varia
De zandbak moet terug dichtgelegd worden. Waar is het dekzeil naartoe?
De sint is in aantocht: Tine zorgt voor de zakjes, juiste aantallen nodig.
De leerkrachten krijgen een bedrag van 1.000€ om te verdelen + ook
Greta.
Het licht onder het afdak is stuk: directie vraagt reparatie.
De werkgroep voor het schoolfeest zoekt nog extra mensen. De directie
vraagt alvast de tafels en stoelen aan.
Vaak worden uitnodigingen voor de klas op school uitgedeeld. Juffen
proberen dit discreet te doen. De vraag komt om dit via mail te doen. Het
valt echter niet te vermijden dat de (niet uitgenodigde) kinderen het te
weten komen. Kinderen vertellen erover op school.
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Kalender volgende ouderraad
Di 23 januari
Di 20 maart
Di 15 mei
Di 19 juni
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