Ouderraad
Verslag vergadering Ouderraad 4 februari 2020
Aanwezig: Ingeborg, Peter, Athina, Djessica, Evelien, Vivian, Wendy, Joke en Natasja
Afwezig met kennisgeving: Sofie

1. Opening
Peter opent de vergadering.
Athina is volgens de statuten na 4 jaar aftredend lid. Zij stelt zichzelf herkiesbaar. Iedereen stemt
voor dus bij deze gaat zij het volgende termijn in.

2. Verslag vergadering 11 december
Goedgekeurd

3. Ingekomen Post
Krantje voor tekenen

4. Kerst/Kunst bij Kaarslicht
Er is een hele mooie opbrengst gerealiseerd. Het geld gaat naar onderhoud van het monument en
een nader te bepalen doel voor school zelf. De kerk was goed bezocht. De wandeling door de
groepen 1 tm 6 was leuk voorafgaand aan de viering. Er zijn heel veel kunstwerkjes verkocht en
de sfeer zat er goed in. De drankverkoop was top dit jaar.

5. Carnaval
Opzet hetzelfde als voorgaande jaren. Donderdagavond vanaf 19 uur versieren en podium
klaarzetten bij Brasserie du Commerce voor degene die kunnen komen. Vivian zorgt voor
ballonnen, serpentines, chips en cadeau’s. Drank regelt Donja. De raad van 11 is tegen 13 uur op
school en dan zullen we met z’n allen weer door het dorp gaan achter de muziekwagen van de
pliessie en raad. Er is natuurlijk weer een playbackshow en iedereen doet mee, ook de ouderraad.
Wendy gaat kijken welk liedje leuk is voor ons en zal dit dan doorgeven. Na het carnavalsfeest
wordt er opgeruimd door ons. Aangezien Donja slechts 1 bezem heeft, gelieve een paar mensen
vd ouderraad zelf bezem of blik en veger mee te nemen zodat dit vlot verloopt.

6. Andere Schoolaangelegenheden
De knoop is doorgehakt en de bestemmingen zijn bekend voor de schoolreizen. Juf Ingeborg
gaat kijken hoeveel hulp er van de ouderraadsleden nodig is. Komt hier nog op terug tezijnertijd.
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Er is gekeken naar een infokanaal en dit zal waarschijnlijk “parro” zijn. Dit systeem is reeds
bekend bij verschillende leerkrachten en werk prettig. Zo kunnen ouders makkelijker contact
leggen met desbetreffende juf of meester.
Op zaterdagavond 21 maart is het muziekproject “Follow the beat” weer in ’t Heike. Dit keer
niet met Mario Willaert. Aanvang 19.00 uur, Verdere info volgt nog.
School is momenteel aan het kijken of het mogelijk is om in de toekomst leerlingen van
Ingelosenberghe uit te wisselen met Heidepoort.

7. Rondvraag.
geen

Volgende vergadering: Maandag 30 maart om 20.00 uur

Notulist Natasja
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