Verslag vergadering ouderkern zonneweelde – 29 nov 2016
Aanw : Peter-Jen, Ann, Evi, Kim, Angelique, Mario, Gert en Jef
Verontsch : Esther, Sofie, Kelly

1. Nieuw lid / Ex-lid
We verwelkomen Sofie Lodewijks als nieuw lid van de ouderkern. Sofie was vandaag
verontschuldigd.
We nemen enigszins bedroefd afscheid van Pascal Faes, onze ondervoorzitter, die wel blijft
zetelen in de schoolraad en ook in de toekomst helpende handen wil bieden bij de
paasbrunch en andere activiteiten waarin we betrokken zijn. We danken Pascal voor zijn
optimisme, zijn grote inzet en zijn vele goede ideeën die de afgelopen jaren vaak de aanzet
waren tot één of ander concreet initiatief.
2. Goedkeuring vorig verslag
OK
3. Helpende handen
a) Oudercontacten
Peter-Jan maakt de terechte opmerking dat hij op de laatste twee koffiebedelingen de enige
ouderkern-aanwezige was en dat is niet de bedoeling. Dit was telkens een kwestie van
vergetelheid en daarom beslissen we om herinneringsmails te sturen enkele dagen voor de
ouderavonden. Jef zal dit doen!
We zetten de aanwezigheden op de oudercontacten voor dit schooljaar nog even op een
rijtje :
22/12 – SBSO (18u-20u) : Ann en Angelique
14/3 – MPI (19u-21u) : Peter-Jan en ?
30/3 – SBSO (18u-20u) : Angelique en Jef
26/6 – MPI (19u-21u) : Ann en ?
Het is de bedoeling om de ? nog ingevuld te krijgen!
b) Volkstuintjes en kinderboerderij
Stad Lommel vertoonde vergaande interesse om mee in dit project te stappen. Een
bodemanalyse werd uitgevoerd en blijkt OK te zijn. Voor de kerstvakantie wordt er nog
contact opgenomen met Stad Lommel om afspraken te maken in verband met de eerste
grondwerken (verantwoordelijke is Eddy Sevens).
Bedoeling van de ouderkern is nog steeds om samen met enkele vrijwillige ouders een
werkdagje te organiseren ter opstart/voorbereiding van de kinderboerderij. Misschien is
zaterdag 18/3 (kienavond) wel een mogelijkheid.
Wordt vervolgd!

4. Gespreksavond 23/2 rond samenhang tussen beweging en cognitieve ontwikkeling
Eerste versie van de sneuveltekst wordt besproken en vereenvoudigd om de leesbaarheid en
leesbereidheid te verhogen. Jef noteert de opmerkingen en doet een tweede poging (zie
bijlage).
5. Varia
a) a mile a day - initiatief
b) hometrainers in klassen en in gang van de school
Beide initiatieven zijn gericht op het aanbieden van voldoende beweging aan onze kinderen
en jongeren.
VOLGENDE VERGADERING
Di 17 jan 2017 – 19u30 – Veerkracht
Agenda :
* laatste voorbereidingen gespreksavond
* paasontbijt – paasbrunch
* opvolging dossier kinderboerderij/volkstuintjes

Dank voor de inbreng en graag tot dan!
Fijne eindejaarsfeesten
Jef VE

