Verslag vergadering GBSkring – 21 februari 2019
Aanwezig:
Aurelie Garau, Caroline Schollaert, Ellen Goossens, Els Jaspers, Eritia Van der Perre,
Jessica Van Steenbrugge, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Laura de Mooij, Peter Van
der Weeën, Vera Leemans, Senay Has, Stephanie Van Steenbrugge
Afwezig met kennisgeving:
Gaëtan Pinnock, Geoffroy Van Ertvelde, Jessica Berckmans, Ken Kerkhofs, Maria Klein,
Mohammad Chehrazad, Valérie Lebbe, Vicky Van de Velde

1. Veilige(re) schoolomgeving
De gemeente heeft enkele voorstellen gelanceerd om de schoolomgeving veiliger te
maken. Er werd reeds meermaals opgemerkt dat de drive-in aan de Vander
Zijpenstraat zo goed als steeds volzet is, wat leidt tot files en gevaarlijke situaties
wanneer ouders hun kinderen komen afzetten en oppikken. De gemeente vraagt
hierbij suggesties, ook van de ouders, om de situatie te verbeteren.
Enkele ideeën die kort besproken werden:
• parkeerplaatsen verminderen, fietspad aanleggen
• versmalling aanbrengen om de snelheid van de voertuigen te verminderen
• juf aan de schoolpoort om ‘s morgens kinderen uit de auto’s te begeleiden
• proberen om kinderen minder met de wagen tot aan de school laten komen:
de ouders laten gebruik maken van de parking aan het politiekantoor
• het poortje aan de ingang van de school een kwartier open laten staan (een
haakje zou voldoende moeten zijn), om de doorstroming te verbeteren (zeker
voor mensen die met de fiets komen)
Aanvullende ideeën mogen naar Vera doorgestuurd worden.

2. Evaluatie kerstmarkt
De kerstmarkt is opnieuw zeer goed verlopen. De verhuis naar de refter & turnzaal
werd zeer goed bevonden. Rond de kassa was er soms wel file en voor de volgende
editie wordt er dan ook best een nieuwe locatie gezocht. Het koor, de kerstman, de
pony’s… waren allemaal een groot succes. Buiten was het best wel koud, dus de
verwarmingselementen zijn zeer goed van pas gekomen. De opbrengst bedraagt 1.527
EUR en gaat integraal naar Kanak vzw. Het was – kort samengevat – een heel leuk
samenzijn voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten!

3. Voorbereidingen Ontbijt
Er wordt geopteerd om niet te werken met voorinschrijvingen. Iedereen wordt
uitgenodigd om bij het binnenkomen van de refter een menu te kiezen: 5 EUR voor
een mini-ontbijt voor de kinderen, 9 EUR voor de volwassenen. Er zal wel nog extra
besteld kunnen worden door het aankopen van jetons.
Pistolets en sandwiches worden opnieuw geschonken door Carrefour Express. Ook de
andere bestellingen zullen we bij Carrefour plaatsen, aangezien de overschotten
mogen teruggegeven worden.
In andere scholen wordt er soms gewerkt met een systeem van steunkaarten. Er
worden dan een aantal kaarten (van bv. 5 EUR) meegegeven met de leerlingen en
deze worden nadien afgerekend. Dit zou echter tot minder leuke situaties kunnen
leiden wanneer er kaarten verloren gaan. Op Sint-Pieter wordt er niet gewerkt met
kaarten, kan er rechtstreeks op een bankrekening gestort worden. Na bespreking
wordt er beslist om hier dit jaar niet mee verder te gaan.
Voor de tombola voorzien we een 800-tal prijzen. Er is nog een grote prijs over van
vorig jaar. Een 4-tal bijkomende grote prijzen zullen tijdens de vakantie door juf
Els/Jessica aangekocht worden. Tombolabiljetten zullen dit jaar te koop zijn aan de
kassa + door iemand die in de zaal rondloopt.
We zullen dit jaar opteren voor stevige, rood-wit geblokte onderleggers i.p.v.
papieren. We hebben ook nog 6 zakken van 500g koffiepoeder gratis gekregen,
dewelke misschien voor het ontbijt gebruikt kunnen worden. De keukenrol wordt
gesponsord door Geoffroy, waarvoor dank!
Er worden nog enkele mensen gezocht om op voorhand pannenkoeken te bakken en
's morgens mee te brengen (liefst ook enkele lactosevrije pannenkoeken), maar op de
dag zelf zullen alle leerkrachten de handen uit de mouwen steken, waardoor ook dit
jaar de kringleden niet moeten komen helpen.

4. Voorbereidingen schoolfeest
Op het schoolfeest herdenken we deze keer dus het 50-jarig bestaan van GBS.
Juf jessica stelt voor om een soort van Vlaamse kermis te organiseren (bv met eendjes
vissen, sjoelbak, …), waarbij alle kinderen moeten proberen om een stempelkaart met
6 opdrachten vol te krijgen. Ze mogen een cadeau kiezen wanneer dat gelukt is.
Uiteraard is het de bedoeling om heel wat prijzen en prijsjes te voorzien, zodat
iedereen iets krijgt. Jessica zal ook deelnemen aan de werkgroep Schoolfeest. De
eerstvolgende bijeenkomst is op 18 maart om 20u.

5. Voorbereidingen fuif
Ook de voorbereidingen voor de fuif beginnen op tempo te komen. De datum en
locatie liggen intussen vast: vrijdag 24 mei op het sportcomplex Zijp.
Alle ouders en leerkrachten, maar ook de oud-leerlingen zullen uitgenodigd worden,

o.a. via een Facebook event. Aangezien er die avond alcohol zal geserveerd worden,
wordt de invitatie beperkt tot oud-leerlingen boven de 18j.
De nodige inlichtingen betreffende SABAM, verlichting, enzovoort worden verder
ingewonnen. De werkgroep komt samen op 12 maart om 20u en de leden hiervan zijn
voorlopig: Karoline, Els, Ellen, Vera, Eritia, Aurelie.

6. Geurhinder toiletten
Vera heeft goed nieuws: Het probleem met de geurhinder in de toiletten van de
lagere school zou grotendeels van de baan moeten zijn. Enerzijds wordt er nu zowel ’s
avonds als ’s morgens gepoetst (het tijdig doorspoelen van de toiletten blijkt hierbij
een belangrijke factor te zijn). Anderzijds werd er de afgelopen weken ook minder
gebruik gemaakt van de toiletten aangezien de opvang door Boomerang naar de
refter verhuisd is.
Twee bijkomende vragen/opmerkingen:
- Bij de kleuters is er geen papier in elk toilet, enkel aan de ingang. Waarom?
- Het is belangrijk dat de kinderen na hun toiletbezoek de handen kunnen
wassen, maar uit sommige lavabo’s stroomt er moeilijk water + er is
soms/vaak geen zeep meer…
ð Vera vraagt dit na

7. Varia
•

•
•

•

Bijhouden van draaiboeken: er is eerder dit jaar een Dropbox folder
opgezet, met daarin draaiboeken voor evenementen, maar ook
bestellingen en contact gegevens van leveranciers. Els stelt voor om alles
over te zetten op het Google-Drive systeem van de school.
Grote opruimactie: op zondag 3 februari zijn de kasten van de kring
opgekuist. Een groot aantal oude spullen werden opgeruimd. Yay!
Sport Na School: met de steun van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport)
geeft juf Stefanie op maandagavond de kinderen uit de 3de kleuterklas
gedurende 10-weken een extra sportsessie. Eerder dit schooljaar werden
er reeds 10 sessies voor het 1ste leerjaar georganiseerd. Het aantal
deelnemers is helaas wel beperkt.
Stand van de bankrekening op 21 feb: 12.786,42 EUR

Datum volgende vergadering:
Donderdag 25 april om 20u

