Verslag personeelsvergadering 28 april 2015.
1. Enkele korte mededelingen.
-Terwijl wij vergaderen gaat ondertussen ook de
werkvergadering door voor de kleuterleidsters in Lochristi. Ze
hebben het over “Leren leren” als voorbereiding op de
pedagogische studiedag van woensdag 13 mei. De directie stelt
de 5 “eindtermen” voor en gaat samen met de leerkrachten
proberen om te inventariseren wat er al gebeurt bij de kleuters
om zo tot “leerlijnen” te komen.
-In de fietsweek van 4 tot en met 8 mei werken we terug rond
“Sam de verkeersslang”. Alle materiaal is ter beschikking
(slang, stickers, klevers, bolletjes). We bewaken vooral dat er
tegen het einde van de week meer dan voldoende “gekleefd” is
om tot een mooi resultaat te komen en zo een succeservaring te
creëren. We voorzien ook een aantal beloningen. (Een sticker,
een dubbele speeltijd en een activiteit “alles op wieltjes”voor
het lager. Alle rollend materiaal kan, maar geen fietsen. We
brengen de kinderen op de hoogte. De kleuterklassen kiezen
een ander moment om vooral op de speelplaats te laten fietsen.
Er wordt voorgesteld om eventueel volgend jaar rond verkeer
een andere activiteit te zoeken, misschien ook op een ander
tijdstip. Werken rond “zichtbaarheid” is misschien een optie,
maar in de donkere periode hebben we dan dikwijls het weer
tegen. Wordt vervolgd.
2. Schoolfeest.
We kiezen als thema “De kleurentovenaar”, naar het boek
Pigmentus, de kleurentovenaar. Je kan al één en ander vinden op
Youtube volgens Machteld. Elke klas kiest een kleur en brengen
dansjes op toneeltjes. Het zesde leerjaar zal de optredens aan
mekaar “vertellen” met teksten en versjes uit het boek.

Peuters (roze), eerste kleuterklas (bruin),tweede kleuterklas
(oranje),derde kleuterklas(geel),eerste leerjaar (groen),tweede
leerjaar(blauw),derde leerjaar (rood),vierde
leerjaar(wit),vijfde leerjaar(paars)
3. Programma schoolfeest
Van 11.30 u tot 13.30 uur : BBQ in de grote tent en onder het
afdak. Ondertussen is er kinderdisco onder het afdak.
Van 13.30 uur tot 14.00 uur maken de kleuters zich klaar voor
het optreden.
Van 14.00 uur tot 14.45 uur is er optreden voor de kleuters en
is er tegelijk een vrij podium voor het lager.
Van 14.45 uur tot 15.15 uu is er een korte pauze om de zaal te
“herschikken”.
Van 15.15 uur tot 16.15 uur is er optreden voor het lager met
gelijklopend een activiteit voor de kleuters. We moeten nog op
zoek naar iemand voor 1 uurtje kleuteranimatie.
Vanaf 16.15 uur is er dan spelenmarkt voor alle kinderen.
Het materiaal is besteld door Machteld. Ze maakt ook de kaart
voor het lager, voor de kleuters gebeurt dat door Marie-Rose.
4. Praktische invulling.
De grote tent gaan we wellicht opzetten op woensdag (uur nog
niet zeker). Het podium zetten we op donderdagavond na 16.00
uur. We zetten zo veel mogelijk klaar op vrijdagavond. We
mogen niet vergeten om de Sprankel niet te vragen of we
gebruik mogen maken van de turnzaal op vrijdag. We vergeten
onze zaal niet te versieren. Er zal een takenlijst verstuurd
worden vanuit het oudercomité waarop iedereen maar moet
invullen waar hij of zij een handje kan toesteken.
Het bakken van het vlees voor de BBQ en de bediening gaat
door op twee plaatsen (hulp gevraagd van de lln. van het zesde).
De vraagprijs blijft dezelfde als vorig jaar (9-14 en 16 euro).

Het opruimen gaat zoals altijd door op zaterdagavond met zo
veel mogelijk aanwezigen. Om de veiligheid te optimaliseren
wordt er voorgesteld om de aanwezige kinderen eventueel in
een klas naar een film te laten kijken, onder toezicht van een
leerkracht of ouder.
5. Promotie schoolfeest.
Als affiche geven we een tekening mee van een tovenaar, met
daaronder een blad met de grote gegevens van ons schoolfeest
(BBQ,optredens, spelenmarkt).
Het inschrijvingsblad voor de BBQ kan op maandag 4 mei al de
deur uit.
We zorgen ook voor een flyer voor iedereen voor de fuif van 24
mei in Lochristi met een bijbehorende sticker dat er ook
kaarten te koop zijn op de school van Beervelde.
We hopen dan ook op een geslaagd schoolfeest.
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