Dinsdag, 15 mei 2018
St Reneldis, Doleegstraat 6

Ouderraad Egenhoven
Aanwezig: mevr Lieve, meester Peter, tante Katelijne, tante Eva, juf Sofie,
juf Ellen, tante Vanessa, Martine, Els Q, Leen, Carine, Marie, Francisca,
Pieter, Susana
Verontschuldigd: Els S, Jan, juf Magda
Verslag vorige vergadering: goedgekeurd
Financieel
Annick heeft nog alles van het schoolfeest verwerkt, ondertussen deed
Hans de betalingen. Annick en Hans zullen alles overdragen aan Natalie.

Mededelingen school
Schoolfeest
Het was een leuke dag voor de kinderen. Veel positieve reacties op de
nieuwe formule (beperkt optreden / free podium). Alles is vlotjes verlopen.
Dankjewel aan de werkgroep, de leerkrachten en alle helpers. Goed idee
om per klas mensen aan te spreken voor een bepaalde taak, hierdoor
bereikten we toch wat nieuwe mensen.
Voor volgend jaar stellen we 2 data voor: 18 mei of 25 mei. Nog even
afwachten wanneer de communie valt.
Inschrijvingen
De inschrijvingen voor geboortejaar 2016 lopen vlot. Reeds 15 kindjes,
maximum is 18.
IDP
Interdiocezane proeven komen er aan voor het zesde leerjaar.
Schoolreis
De kleuters gaan binnenkort naar Plopsaland in Hasselt. Er zijn voldoende
begeleiders gevonden. De kindjes uit het instapklasje blijven op school.
De eerste graad gaat op schoolreis naar het Boudewijnpark.

Opvang
De wissel van de naschoolse opvang van Greta naar Fykria is vlot
verlopen. De kindjes zijn nog steeds in goede handen. Er wordt wel nog
een tweede persoon gezocht omdat juf Magda niet altijd aanwezig is.
Evalutie activiteiten
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Schoolfeest: zie boven
Paaseitjes: het was weer een leuke zoektocht voor de kinderen. De
nepeitjes waren ook een succes. Dankjewel aan de helpende paashazen.
Klusjesdag
De zandbak werd grondig aangevuld. De zandbak werd deze winter niet
afgedekt. Dit is toch wel nodig. De oude zeilen zijn verloren gegaan.
Nieuwe doeken nodig tegen volgende winter!
De muur op de kleuterspeelplaats werd afgespoten en kreeg een
basislaag. Er mogen nu terug tekeningen op gemaakt worden. Wie heeft
een leuk idee?

Varia
Nog 2 taken die uitgevoerd moeten worden:
- terugzetten van de speeltuigen op de kleuterspeelplaats (nav
schoolfeest)
- onkruid aan de klas van tante Eva moet verwijderd worden. Dit kan
gevraagd worden aan de mensen die het gras komen maaien.
Herfstwandeling/Wereldfeest
Terbank wil dit jaar hun schoolfeest combineren met het wereldfeest. Het
is dan moeilijk om dit nog samen te organiseren. Egenhoven wil de
herfstwandeling behouden en zal dit alleen organiseren(21 oktober).
Werkgroep: meester Peter, juf Ellen, Pieter en Els Q.
Trattoria
De evalutie van de werkgroep moet nog ingepland worden. Leen maakt
een doodle op. We vragen aan de Waaiberg of er ook andere formules
mogelijk zijn. Een extra groenteschotel? Voorlopge data: 17/11 of 24/11.
Barbecue
Aangezien er dit jaar geen Egenhoven feest is, willen we een oude traditie
terug opnemen. We organiseren een barbecue voor de leerkrachten en de
ouderraad (29/06 19u). Ook de partners zijn welkom. Info: zie mail Els Q.
Opgelet: deze avond vervangt de ingeplande ouderraad van 19/06!
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Kalender volgend schooljaar
Do 6 sept 19u: infomoment ouders
Do 6 sept 20u: eerste ouderraad voor alle geïnteresseerden!
Di 16 okt: ouderraad
Zo 21 okt: Herfstwandeling Egenhoven
Di 13 nov: ouderraad
Za 24 nov (eventueel 13 nov): Trattoria
Do 20 dec: rapport + familieavond
Di 29 jan: ouderraad
Vr 1 maa: frietjesfeest
Di 19 maa: ouderraad
Di 7 mei: ouderraad
za 18/24 nov schoolfeest
Di 18 juni: ouderraad
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