Verslag Oudervereniging
Datum: 12/11/2020 (online via Praatbox)

1. Speelplaats:
-

Chillzone: praktische problemen (vandalismeproof maken)
Groene muur: investering waard? Eventueel op andere manier groener aankleden?
Verf voor de speelplaats: staaltje gekregen van Jurgen. Dit moet uitgetest worden. Indien goed
bevonden zal deze verf verder gebruikt worden.
Speelhuisje vervangen
Glijbaan moet opnieuw bekeken worden met Dennis. Wat is nodig om verschuiving van de grond
tegen te gaan? Helling momenteel ook nog te steil.
Wordt vervolgd!

2. Schoolraad:
-

Kandidaturen zijn binnen. Er zijn 3 kandidaten ouders (Mark, Liesbeth en Annelies) en 3
personeelsleden (Meester Chris, Meester Glenn en Juf Sofie). Juiste aantal, dus geen stemming nodig.

3. Financieel:
-

Geen wijzigingen
Wetgeving opnieuw opnemen wanneer Wendy erbij is

4. Nabespreking
Ontbijt
-

Vergelijkbare winst met het schoolrestaurant
Veel minder belastend voor het personeel qua werkdruk
Winst zou nog kunnen vergroten door nog enkele extra kleine inspanningen (meer mensen uitnodigen,…)
Misschien in de toekomst afwisselend schoolrestaurant en ontbijtservice?

5. Coming soon:
Quiz
-

-

Verschillende opties:
1) Uitstellen
2) Online versie
3) Quiz voor de kinderen (familie-editie)
Hoe alternatieve quiz organiseren?
 Antwoorden via chat
1

-

-

 Livestream
 Kahoot
 Fotozoektocht (kan je doen wanneer je wil) – Bundeltje kopen op het secretariaat
Eerder een alternatieve versie dan uitstellen!
Timing? Eind januari
Moeilijk om prijs te geven, want je weet niet wie echt wint? Eventueel met schiftingsvraag (vb: hoeveel
knikkers???) om te bepalen wie wint.
VIP-pakket (party-bag) of gewone deelname aan de quiz. Pakket afhalen via tijdslot op school.
➢ Wat moet er in het pakket?
➢ Moet er iets van oxfam in?
➢ Per persoon een zakje chips/drankje (gezin moet opgeven met hoeveel ze zijn)
Meester Chris ziet het wel zitten om dit in elkaar te steken.
Kindvriendelijk moment (beter niet op zondagvoormiddag)
Eventueel 2 sessies?
Datum om quiz verder voor te bereiden: donderdag 10/12 om 20u

6. Varia:
-

Drukte aan de schoolpoort: nadarhekken helpen deels. Al bij al lukt het zo wel.
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