Verslag vergadering ouderkern zonneweelde – 17 jan 2017
Aanw : Peter-Jan, Ann, Evi, Kim, Kelly, Sofie, Mario en Jef
Verontsch : Esther, Angelique en Gert

1. Nieuw lid
We verwelkomen Sofie Lodewijks als nieuw lid van de ouderkern. We zijn er zeker van dat
Sofie zich snel thuis zal voelen in onze groep.
2. Goedkeuring vorig verslag
OK
3. Helpende handen
a) Oudercontacten
We herhalen de aanwezigheden op de oudercontacten voor dit schooljaar nog even:
14/3 – MPI (19u-21u) : Peter-Jan en ?
30/3 – SBSO (18u-20u) : Angelique en Jef
26/6 – MPI (19u-21u) : Ann en ?
Het blijft de bedoeling om de ? nog ingevuld te krijgen!
We opperen het idee om in maart de ouders kort schriftelijk te bevragen over de websites
van de school. Zo krijgen we een idee van de toegankelijkheid en het gebruik van deze sites.
Verder krijgen we vermoedelijk te horen wat goed is en hopelijk hier en daar een suggestie
ter verbetering. Jef maakt een enquêteformulier op. De resultaten worden besproken op de
vergadering van 30 mei
b) Volkstuintjes en kinderboerderij
Stand van zaken : Begin maart komt een delegatie van Stad Lommel kijken of ze het terrein
kunnen nivelleren. Prima, maar de nodige goedkeuringen vergen enige tijd.
Wij werken door met ons idee van een samenwerkdag om zo de band tussen school en
ouders te verstevigen en wel als volgt :
Graag nodigen we onze ouders (al dan niet vergezeld van hun kinderen) uit om op zaterdag
18/3 een dagje (of deel ervan) mee te komen werken aan het proper maken van een stukje
bos, waar later de kinderboerderij zal gebouwd worden. De school stelt het nodige
werkmateriaal ter beschikking en zal ook zorgen voor een lunch (soep en een broodje). We
beginnen er aan om 9u en werken door tot 16u. Jef stelt een uitnodigend tekstje samen dat
voor de krokusvakantie meegegeven wordt met de leerlingen. We vragen wel om in te
schrijven zodat we een kijk hebben op het aantal enthousiastelingen.
Opmerking : In geval van (heel) slecht weer zullen we de boel enkele dagen op voorhand
afblazen.

4. Gespreksavond 23/2 rond samenhang tussen beweging en cognitieve ontwikkeling
De tweede versie van de uitnodigingstekst wordt goed bevonden en zal door Marco en Gert
afgedrukt en meegegeven worden. Eén week op voorhand volgt een kleine herinnering.
De gespreksavond vindt plaats in SBSO en vangt aan om 19u. Hopelijk kunnen we met vele
leden van de ouderkern aanwezig zijn.
5. Varia
a) Marco stelt voor om één keer per jaar (in januari) de ouders, buschauffeurs en
busbegeleiders te trakteren op een warm drankje en een hapje (wafel?) aan de schoolpoort.
Dit als bedankje omdat zij onze leerlingen dagelijks veilig van en naar school brengen. Via
Stad Lommel kunnen we enkele kraampjes zetten om het geheel wat aan te kleden. We
vinden dit een goed initiatief en engageren ons graag om het geheel mee in goede banen te
leiden. Wordt een eerste keer ingepland in 2017-2018.

Bijlagen bij dit verslag :
* formulier bevraging ouders i.v.m. websites
* uitnodigingstekst samenwerkdag 18/3
VOLGENDE VERGADERING
Do 16 maart 2017 – 19u30 – SBSO
Agenda :
* evaluatie gespreksavond
* paasontbijt – paasbrunch
* laatste details samenwerkdag

Dank voor de inbreng en graag tot op de gespreksavond (23/2 om 19u in SBSO)!

Jef VE

