Personeelsvergadering van dinsdag 7 maart 2017
1. Mededelingen
-Morgen is het pedagogische conferentie in Lochristi.
Onthaal: 8u30 / start: 9u
-Er wordt gevraagd om met de kleuters tijdig in de refter te komen, zodat ze tijdig buiten zijn
en de tafels kunnen afgewassen worden voordat het lager binnen komt.
-Volgende week zullen de oudercontacten van de kleuters plaatsvinden.
-Bravo-project: K2 op 14 maart om 13u
4de lj op 15 maart om 8u30 (bezoek aan de brandweer?)
-20 maart: Kathelijne volgt een cursus AED.
-27 maart: in de voormiddag workshops over de voedingsijsberg voor het 1ste en 5de lj.
Tijdens de projectweek zal dit ook plaatsvinden in het 4de lj.
-Op bingel is er een wedstrijd over de Bollebo’s. Neem eens een kijkje!
-Wanneer komt het groepje voor Frans eens samen? We bekijken dit nog.
2. Opendeurdag op zondag 12 maart
-Alle klasdeuren staan open!
-Fien heeft zich verontschuldigd. Zij gaat op weekend.
-Kathelijne zorgt voor de hapjes. De rekening is voor het oudercomité.
-Freddy zorgt voor de drank. De rekening is voor de school.
-De kleuterleidsters blijven in de klas. Els blijft in de peuterklas en spreekt eventueel iemand
aan om een rondleiding te geven.
-Wie inschrijft let op volgende zaken: -kids-ID aan beide kanten kopiëren
-voor-en achterkant invullen op de inschrijvingsfiche
-naam liefst in (grote en kleine) drukletters noteren
-We zijn met z’n allen omstreeks 9u aanwezig!
-We dragen onze badge. Freddy vraagt aan Els om voor iedereen eenzelfde te maken.
3. Fluo-actie
-We hebben meer dan 10.000 stickers gehaald!
-Op woensdag 22 maart organiseren we een boekentasloze(halve)dag.
-Kathelijne vraagt info i.v.m. de jumpsky in de Catalpa.
4, 5, 6 rijden er met de fiets naartoe als het plaats vindt.
-2de lj en 3de lj werken samen een programma uit.
-1ste lj en K3 werken samen. Zij gaan in de turnzaal van 9u15- 10u05.
-K2 en K1 werken samen. Zij gaan in de turnzaal van 8u25- 9u15.
-De peuters blijven in hun vertrouwde klasje.
Alle kinderen die op school zijn, zullen ook eens mogen “jumpen” op een springkasteel!
4. Leerlingenraad
-Ballen: -Kathelijne zorgt voor een nieuwe bal
-1ste lj en 2de lj mogen met de (lederen) bal van de Sint spelen.
-De andere klassen krijgen geen lederen bal omwille van de veiligheid.
-Aurélie bezorgt elke klas een schema van het voetballen en het basketten tijdens de
speeltijd.
-Het gebruik van de ideeënbus in het 4de lj is leuk!
-Het materiaal voor de spelenkoffers zal vernieuwd worden bij de bestelling van juni.
-We gaan opnieuw werken met “sterrenkinderen”. Zij dragen een fluo-jasje en zijn het
aanspreekpunt voor de andere kinderen tijdens de speeltijd. Wanneer de sterrenkinderen
het niet kunnen oplossen, gaan ze naar de juf / meester op de speelplaats. De toezichter
van dienst, houdt steeds een oogje in het zeil t.o.v. de sterrenkinderen.
De leerlingen van 5 en 6 gaan samen zitten om dit te bespreken. Nadien zal dit in elke klas
gecommuniceerd worden.
-Afspraken i.v.m. het spelen: -niet spelen achter het tuinhuis als het regent.
-het kleutermateriaal mag in de tuin. De kinderen van het

lager mogen er enkel mee spelen als dit rustig kan.
-wie niet rustig in de tuin kan spelen, wordt naar de
speelplaats gestuurd!
-de kleuters krijgen per dag een vaste fietsdag:
P = maandag
K1 = dinsdag
K2 = donderdag
K3 = vrijdag
op woensdag GEEN fietsen
5. Projectweek
-De werkgroep komt nog samen. Info en bespreking op de volgende vergadering!
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