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Verslag van de personeelsvergadering te Beervelde op 10 maart 2015
- Sarah geeft ons een woordje uitleg over het invullen van de zorgfiches in
Broekx. Ten gevolge van het M-decreet zullen we de 5 gebieden moeten
invullen ter voorbereiding van een MDO. We krijgen hierbij ook een
handleiding.
- 1/ Goedkeuring vorig verslag
Er zijn geen opmerkingen.
- 2 / Personalia
- Elly is mama geworden van Lars. We bezorgen haar een kaartje.
Katelijne zal daarvoor zorgen.
-Julienne is opnieuw oma geworden, evenals Monique. Aurélie zal voor
elke oma een klein geschenkje kopen.
- Marleen zal 10 euro ophalen om de pot te spijzen.
-Peggy en Davy (ouders van Marit / 1ste leerjaar) trouwen.
De leerlingen van de klas van Marit zullen iets knutselen om af te geven
aan het gemeentehuis.
- 3/ Actie “bloed geven doet leven”.
-Brieven om de ouders uit te nodigen zijn meegegeven.
Het is moeilijk in te schatten hoeveel aanwezigen er zullen zijn.
-Er worden 6 à 8 podiumtafels geplaatst op dinsdag.
Bij goed weer op de grote speelplaats, bij slecht weer onder het afdak.
- We plaatsen de hoge tafels en indien nodig kunnen we ook nog de
partytent van het oudercomité opstellen.
-De muziekinstallatie zal gebruikt worden met 4 boxen.
-Ter herinnering om rode kledij aan te doen zal er vooraf nog een sticker
meegegeven worden.
-We geven de briefjes van alle donoren af aan Freddy.
-VERSIERING:
-Op dinsdag zal 1 grote heliumfles geleverd worden. Woensdag moeten
er 200 rode ballonnen gevuld worden. We knippen vooraf (rode) touwen
van 1m en bevestigen er per kind een kaartje aan. Dit wordt dan op
woensdag aan de ballonnen bevestigd.
-De rode loper wordt uitgerold. Daarlangs zal eventueel rood speelgoed
geplaatst worden.
-Marie-Rose koopt in de ‘Action’ nog rode bloemen. Deze zullen aan de
schoolpoort bevestigd worden. Katelijne koopt in de AVA nog rode
hartjes ballonnen (100 tal).
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-Enkele klassen zullen nog een groot,(uiteraard) rood kunstwerk maken.
-Aan de leerlingen zal gevraagd worden om rood speelgoed mee te
brengen. Hiermee zal een tentoonstelling opgezet worden.
-Machteld zal, op de muur van de grote speelplaats, een groot hart
tekenen. Elk kind van de school mag er met rode alcoholstift zijn/haar
naam inschrijven.
-Alle palen zullen we inpakken met rood crêpepapier. Machteld zorgt
voor het papier.
-De kinderen knippen stroken en steken die door elkaar om zo slingers te
maken.
-De mooi geschilderde T-shirts hangen we op aan een wasdraad met
rode wasknijpers (Marie-Rose).
-Op de dag zelf schminken we bij alle kinderen rode hartjes op de
wangen.
-VERLOOP:
De pers is uitgenodigd. Dit is een unieke kans om met de school naar
buiten te treden. We maken er een topdag van! Samen sterk!
Woensdag 19 maart iedereen om 7u30 aanwezig!
-De volwassenen krijgen aan de schoolpoort een kirr of rode cava
aangeboden. De kinderen krijgen grenadine in bekertjes. Er zullen ook
rode hapjes voorzien worden (tomaatjes, radijzen, ...). Freddy zal voor dit
alles zorgen. We vragen aan het oudercomité om dit te sponsoren.
-We wachten op de komst van Wim Soutaer (aankomst op een
kleuterfietsje?). Hij bekijkt of de 3 opdrachten volbracht zijn:
-Wim kijkt of de school voldoende rood gekleurd is.
- Freddy en Wim tellen samen de donoren. Freddy zal telkens 1 hart
van de verzameling trekken. Iedereen telt mee!
-We zingen en dansen samen het lied. Aurélie leert ons een dansje
aan. Elke dag om 13u05 zal dat even geoefend worden.
Als de opdrachten goedgekeurd zijn door Wim, laten we allemaal samen
de ballonnen op.
-Hopelijk wil Wim ook voor ons zingen…
-Freddy zorgt voor een rode fles wijn als bedanking.
Iedereen helpt opruimen!
4 / Grootouderfeest
Alles is besteld.
5/ Studiedag 11 maart
We krijgen elk een kaart met de sessies en lokalen erop vermeld.
Wie rijdt er met de fiets? Om 8u15 aan school, om 8u30 aan Gandaham.
6 / Evaluatie Eco-ontbijt en Eco-beurs
Dit is een leuk initiatief van de gemeente. Het ontbijt was zeker in orde!
De sappentrapper zou eigenlijk 2 dagen moeten bemand zijn. Tevens
werkte die niet goed. Er moet eens nagedacht worden om iets anders te
doen op de beurs.
7/ Leren Leren

We kregen een bundeltje van de werkgroep. Gelieve dat te lezen. Op 13
mei is er een studiedag rond Leren Leren.
- 8/ Zonsverduistering op 20maart
Er zijn 5 speciale brillen voorzien per lagere klas. De brilletjes zullen per
klas doorgegeven worden zodat er tegelijkertijd naar de verduistering
kan gekeken worden. Opgelet: sommige brilletjes zijn niet veilig!
De verduistering zal plaatsvinden van 9u29 tot 11u50. Om 10u40 zal het
maximale ( 80%) verduistering zijn.
- 9 / ICT
-De inzameling van oude GSM-en wordt verschoven naar november
2015.
Het wordt dan gekaderd in de week van het afval.
-Er zijn 24 responsdoosjes aanwezig. Deze zijn leuk om te gebruiken. Wie
ze wil proberen kan het vragen aan Bert.
- 10/ Varia
- Zorg ervoor dat het blad voor gimme ingevuld geraakt.
- Het theater van 7 mei kan niet doorgaan. Het is doe-aan-sport beurs.
Machteld zal zo vlug mogelijk het theater annuleren.
-Je kan via het prikbord de kinderen warm maken voor het Waka-Waka
project. Daar zijn foto’s te zien die je met hen samen kan bekijken.
-De lijst met de maten voor de topjes is ingevuld. Freddy geeft de lijst af
op het secretariaat.
-Op 31 maart is er een personeelsvergadering voor iedereen in Lochristi.
Deze zal kaderen binnen het M-dicreet.

Verslag,
Marleen

