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Goedkeuring vorig verslag:
Als de facultatieve verlofdag verplaatst zou worden naar de dag na de bloemenstoet, kunnen de kleuters
niet meer gaan kijken naar de bloemenwagentjes.
Fred Van Hooydonck
Fred Van Hooydonck van het Davidsfonds is toelichting komen geven over het herdenkingsproject rond WOI,
waar men verenigingen en scholen oproept om een beeldje te maken ter nagedachtenis van een gesneuvelde
tijdens de oorlog.
Tijdens de volgende ouderraad gaan we beslissen of we in dit project meestappen. De school doet navraag bij
de juffen of er interesse is en in welke leerjaren.
Nieuws vanuit de school:
• Er zijn vorige week 4 nieuwe kleuters gestart, er is nu nog 1 plaats in de kleuterschool.
• Het boetesysteem in de nabewaking werpt zijn vruchten af, alle ouders geraken nu wel ten laatste
om 16.30u op school.
• Bruine poort: als ouders het nodig vinden om de fiets van hun kind mee te parkeren, is dit uiteraard
toegelaten, afscheid nemen van uw kind mag ook binnen de bruine poort.
Enkel als ouders blijven staan om een praatje te maken met andere ouders, worden deze
gevraagd om buiten de bruine poort te gaan staan, om de veiligheid van de kinderen te garanderen.
• Als er tijdens buitenschoolse activiteiten opgemerkt word dat de buschauffeur te wild aan het
rijden is, of met zijn GSM bezig is, dan neemt mevr. Directeur contact op met de maatschappij
om dit aan te kaarten. Blijft dit probleem zich voordoen, is de school genoodzaakt om van
maatschappij te veranderen.
• Juf Mona geeft uitleg over het 10/10 project. Dit kadert in de verkeersopleiding voor de leerlingen.
De school kan hier labels verdienen waar subsidies aan vasthangen.
Aangezien de andere Wommelgemse scholen hier reeds aan meewerken, en wij als school en
ouderraad al veel doen dat in dit kader past, is het maar logisch dat we mee in dit project stappen.
Nieuw vanuit de werkgroepen:
• Griezelfeest
Praktisch loopt alles op wieltjes. Het grote probleem hier is dat er niet genoeg helpers zijn.
Momenteel zoeken we nog mensen om de bar te versterken en mensen die op de speelplaats
de bewaking willen doen.
• Wafels
Het geld wordt geteld op 27 oktober bij Wim. Hij heeft een mail rondgestuurd om te helpen.
Maandag 16/11/2015 om 19u: iedereen die kan om de wafels te verdelen
Dinsdag 17/11/2015 om 15.30u wafels uitdelen: Elise, Sara, Kurt, Nathalie
Woensdag 18/11/2015 om 12u wafels uitdelen: Veerle, Nathalie
Kan de brief ook digitaal verstuurd worden?
Waarom hebben alleen de oudste kinderen een brief gekregen? We denken dat dit de verkoop
negatief gaat beïnvloeden.
Bewijsstrookje voor de koper? Vooral als er bij 'vreemden' verkocht wordt, is dit nuttig.
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• Sint
Stefan doet de aankopen en zorgt dat deze op school zijn. (chocolade, speculaas & mandarijn)
• Leescafé
Lieve doet een warme oproep om de werkgroep te versterken.
Mometeel bestaat deze uit: Lieve, Erik, Kathleen, Stefan & Hilde.
• Verkeer
Er is een evaluatie gepland met de gemeente om de nieuwe verkeerssituatie te bespreken.
We hebben een pro en contra lijst opgemaakt die we kunnen voorleggen.
Varia:
• Gelieve op alle mails die betrekking hebben met hulp op activiteiten altijd te reageren, ook al
is het antwoord negatief.
• Er wordt opgemerkt dat de bel 's morgens later gaat. De eerste bel gaat inderdaad nu pas om 8.28u
en de tweede om 8.30u. Deze aanpassing is er gekomen omdat de tijd tussen de 2 belsignalen te
lang duurde voor de leerlingen.
• De eerste rekening zou volgens het schema begin oktober meegegeven worden, sommige ouders
hebben geen rekening gekregen. Dit is omdat deze rekening enkel gaat over de voor- en nabewaking. Als uw kind hier geen gebruik van maakt, krijg je uiteraard geen rekening.
• De beugel aan de bruine poort is door de gemeente weggehaald, zonder overleg met de school.
De juffen die bewaking doen aan die poort, missen deze beugel ook niet.
• Vorige week was de bruine poort om 13.30u niet open. Toen de bel reeds gegaan was, heeft er
een mama naar de school gebeld om dit te melden en is juf Tine alsnog de poort komen openen.
• Is het een optie om oud-leerlingen aan te spreken om te komen helpen op activiteiten waar we
helpers te kort hebben? Bv. griezelfeest? Momenteel komen er al oudere kinderen van
ouderraadleden helpen.
• De brieven voor de eerste oudercontacten zijn, in tegenstelling tot andere keren, zeker op tijd
meegegeven!

Volgende vergadering: maandag 16/11/2015 om 19u in de speelzaal om de wafels te verdelen!
Iedereen is van harte welkom!

©Ouderraad Sint-Johanna Wommelgem

www.de-ouderraad.be

blz. 2 van 2

