Verslag vergadering GBSkring – 28 augustus 2018
Aanwezig:
Alexis Vanderhasselt, Dilek Yagmur, Ellen Goossens, Els Jaspers, Gaëtan Pinnock,
Geoffroy Van Ertvelde, Inge Bellemans, Karoline Vanneste, Kathrin Arets, Laura de
Mooij, Peter Van der Weeën, Valérie Lebbe, Vera Leemans, Senay Has, Stephanie Van
Steenbrugge
Afwezig met kennisgeving:
Jessica Berckmans, Ken Kerkhofs, Maria Klein, Mohammad Chehrazad, Nassera
Choatene, Vicky Van de Velde

1. Verdeling van de openstaande posten
Geoffroy neemt het komende schooljaar de post van Penningmeester op zich en
Kathrin treedt aan als Party Manager. We danken hen beide alvast voor hun inzet!

2. Verdeling werkgroepen + evenementen
Infodag Lager (10/9): Karoline, Laura + zorgjuffen
Infodag Kleuters (11/9): Inge, Stephanie + zorgjuffen
Scholenveldloop (26/9): Ellen, Dilek, Karoline en Senay
Wafelverkoop: Els, Laura
=> brief meegeven begin oktober, bestellingen ontvangen tegen eind oktober,
verdelen van de wafels in de 1ste week na de herfstvakantie
Kerstmarket (14/12): Karoline, Vera, Stephanie
Ontbijt (24/3): Gaetan, Geoffroy, Ellen, Valerie, Els, Kathrin
Schoolfeest (22/6): Karoline, Laura, Senay

3. Aftrap van het 50-jaar jubileumjaar
Alle ouders worden op school verwacht op vrijdag 14 september om 14u. Er is die dag
geen speciale hulp vanuit GBSkring vereist. Wel wordt er mogelijk op het einde van

het schooljaar een inspanning gevraagd om een fuif te organiseren. Details hierover
volgen later nog.

4. Speeltoestellen
Het oude speeltoestel op de lagere school begon al heel wat gebreken te vertonen en
werd daarom door de gemeente afgebroken. Vera heeft reeds een aantal aanvragen
ingestuurd om door de gemeente een nieuw toestel te laten plaatsen, maar tot op
heden mochten we daarop geen positief antwoord ontvangen. We bekijken of er
vanuit GBSkring en/of de leerlingen zelf een brief kan verstuurd worden.

5. Facebook groep voor oud-leden
Alexis, Dilek en Nassera hebben onze GBSkring als actieve leden moeten verlaten,
maar uiteraard hopen we dat ze ons af en toe nog eens zullen komen bezoeken. Het
idee werd geopperd om een gesloten “Vrienden van de GBSkring” Facebook groep op
te zetten om met iedereen contact te houden en hen ook in de toekomst nog uit te
nodigen op evenementen. Uitnodigingen zullen binnenkort verstuurd worden.

Datum volgende vergadering:
Maandag 1 oktober om 20u in de klas van juf Els
(net na de Ouderraad van 19u)

