Verslag vergadering GBSkring – 26 november
2018
Aanwezig:
Aurelie Garau, Caroline Schollaert, Ellen Goossens, Els Jaspers, Eritia Van der Perre,
Geoffroy Van Ertvelde, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Mohammad Chehrazad,
Peter Van der Weeën, Vera Leemans, Stephanie Van Steenbrugge
Afwezig met kennisgeving:
Gaëtan Pinnock, Jessica Berckmans, Ken Kerkhofs, Laura de Mooij, Senay Has, Valérie
Lebbe, Vicky Van de Velde

1. Opbrengst wafelverkoop
De wafelverkoop werd opnieuw een groot succes. In totaal werd er 4.030,72 EUR
winst gemaakt.

2. Plannen speelplaats KS & LS
-

Er zijn verschillende opties om de speelplaats van de kleuters aan te pakken,
waaronder bv. de vervanging van de zandbak, alsook het plaatsen van een
klimmuur. De speelplaats zou in 4 zones verdeeld worden.
In de Lagere School wordt er in de loop van januari in opdracht van de
gemeente een nieuw speeltuig geplaatst. Dit speeltuig zou opnieuw in hout
gemaakt zijn en er min of meer hetzelfde uitzien als het vorige.

3. Snoezelruimte
De nieuwe snoezelruimte voor de kleuters is prachtig geschilderd door meester Yvan,
waarvoor dank!

4. De Sint
De Sint zal op 7 december in de voormiddag in alle klassen langsgaan.
Ook dit jaar zorgt de kring voor het bezoek aan Kinepolis. Voor de filmtickets voorzien
we een budget van circa 1,700 EUR (288 kinderen @ 6 EUR/kind).

5. Voorbereidingen Kerstmarkt
De werkgroep is op 14 november een eerste keer samengekomen:
- Locatie: uitwijken naar de eetzalen, waar meer plaats is dan in de kleine
klaslokalen. Buiten, voor de turnzaal, kunnen dan de hut + bartafels (met
verwarmingselementen). De turnzaal kan in principe niet gebruikt worden.
- De locatie van het koor blijft nog een vraagteken.

-

Animatie: Koor, kerstman, Shetlander pony's, photobooth met
kerstachtergrond.
Eten: cake, quiche, pannenkoeken, hotdogs en soep.
Kost: 1 jeton voor alles, behalve voor de cava (2 jetons).
Er zal 75L soep gemaakt worden. De overschot wordt verkocht in potten van 1
liter @ 2 jetons.
Geoffroy zorgt nog voor een grote percolator / koffiepot.
Volgens het veiligheidsplan mogen we geen open vuur maken. We verwachten
maximaal een 1000-tal bezoekers.
Belangrijk punt: volgens onze kristallen bol zal het die dag niet regenen!

6. Voorbereidingen Ontbijt
De werkgroep komt op 10 december een eerste keer samen. Els zal een mailtje sturen
om verder te coördineren.Het concept blijft in principe behouden als vorige keer. We
proberen ook om opnieuw met dezelfde sponsors te werken.

7. Kasten leegmaken
We zouden de kasten met het reservemateriaal van de Kring uit de kleedkamer
moeten halen. Wellicht kunnen er heel wat oude, ongebruikte spullen weg. We
komen samen op zondag 3 februari om 14u voor een grondige opkuis. Karoline en Els
zullen coördineren.

8. Schilderwerken
In de Langere School zijn er schilderwerken aan de gang: klas van juf Els + gang,
secretariaat. Elke leerkracht heeft mogen beslissen welke kleur ze hun klaslokaal
wilden geven. Nadien trekken de schilders door naar Heideroosje.

9. Verslag bezoek inspectie
De inspectie is eerder dit schooljaar langs geweest. Ze volgden deze keer een nieuwe
aanpak: meer groepsgesprekken, o.a. ook met leerlingen, ouders, ...
Het resultaat was over de 4 niveau's zeer positief:
- beleidsniveau: mooie groene bol
- leerlingenbegeleiding / zorgbeleid: volledig groene bol
- kleuterschool (in de volledige werking): mooie groene bol
- lagere school: 2 kleine werkpuntjes voor mens & maatschappij (WO) + 1 klein
werkpuntje voor taal

10. Geurhinder toilet
De geurhinder in de toiletten van de Lagere School is echt wel storend, ook 's morgens
al. Mogelijk zou het helpen om ventilatoren te plaatsen?
ð Vera pakt dit op.

11. Voorbereidingen Fuif
-

Datum: vrijdag 24 mei
Locatie: oud-Sibelgas gebouw
Uitnodigingen: proberen om veel oud-leerlingen mee te krijgen
Te voorzien: veiligheidsplan, verzekering, SABAM
Organisator: de school (niet de GBSkring)

Datum volgende vergadering:
Donderdag 21 februari om 20u

