Verslag GO!ouders 15 januari 2019
Aanwezig: An, Lieve, Els, meester Jimmy, Liesbet, Nel, Joke, Wim en Kris (verslag)
Verontschuldigd: Leen, juf Shari, juf Melaney

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
Update: subsidiedossier ‘move’ bijna afgewerkt; indiendatum 22/2

2. Opvolging toneelvoorstelling/auteurslezing
•
•

Voor de kleuters: er is een mooi aanbod, maar het is moeilijk om een voorstelling op school te
laten doorgaan. Els onderzoekt nog een optie. Ander alternatief is een auteur vragen in mei, na
de jeugdboekenmaand. Lieve onderzoekt mogelijkheden.
Voor de lagere school: dynamoOPWEG kan de mobiliteitskost van de verplaatsing opnemen;
school kan aanvraag indienen als een voorstelling gekozen wordt. Leerkrachtenteam krijgt keuze
voor volgend schooljaar. Lieve vraagt programma 2019-2020 tegen personeelsvergadering 7 mei.

3. Soepverkoop wie doet wat - afspraken maken
•
•
•
•
•
•

Doelstelling BHK: 1x/maand met 1 of meerdere klassen lager onderwijs op bezoek in lokaal
woonzorgcentrum en daar activteiten doen.
Budget inzamelen met soepverkoop: 15/3 (nieuwe datum!) 15-17u soep verkopen (2 soorten met
toppings)
Klaarzetten om 14u
Idee: soep bestellen bij Tewerkstellingsproject Den travak (75 liter tomatensoep) Anne
onderzoekt opties
Communicatie naar ouders belangrijk: project, goed doel, … + iedereen vragen om
soepkom/beker mee te brengen: Lieve maakt flyer
Helpers: LV: Lieve en Anne / PK: Els en Jimmy

4. Opvolging schoolfuif 27/4
•
•

Volgende samenkomst op zaterdag 19/1 10u refter LV
Thema is vastgelegd; affiche wordt getekend om naar de drukker te sturen
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•
•
•

Wim checkt budgetafspraken: startbudget of facturen rechtstreeks naar Marc
Hapjes: komt van de kinderen
Nog aantal knopen doorhakken:
o Drank: Wim informeert bij Prik en Tik
o Prijzen kaarten en drank/hapjes
o DJ Benny en/of zelf draaien met installatie van provincie en proefsessie met installatie
van school (maar dan moet dat via SABAM)
o Startuur: vroeger (17u) beginnen = meer kleine(re) kinderen en fuifpiek 19u-21u – dan
moet je eten voorzien; later (20u) beginnen = vooral groter kinderen, maar dan duurt de
fuif langer en komt er typisch meer volk

5. Voorbereiding spaghettifestijn 9/2
•
•
•
•
•

Inschrijvingen komen binnen
Helpers vragen: werkschema voor helpers: Google Drive
Desserten vragen: dessertenlijst: Google Drive
Aankleding wordt voorzien
Italiaanse smaakmakers: zout, zoet en speciale koffies

6. Varia
•
•

Project vanuit levensbeschouwelijke vakken: rustbankje op school: weinig bekend bij ouders; Jimmy
vraagt of hier nog een communicatie rond kan gebeuren vanuit de leerkrachten
Ledenlijst is bijgewerkt

7. Actiepunten
•
•

Opvolging punten in verslag
Zet in je agenda: vergadermomenten GO!ouders, telkens om 20u, afwisselend in de twee vestigingen
Langveld (LV) en Putkapel (PK): ma 18/03 PK, ma 6/05 LV, do 13/6 PK.

Volgende vergadering:

Maandag 18 maart om 20u (tot ongeveer 22u) in PK
Van harte welkom
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