Ouderraad Steenoven – Vergadering 16/06/2022

Aanwezig: Richard Vanhoudt, Evi Vanheers, Jessica Maes, Maxime Nowicki, Joke
Ramakers, Kris Vliegen, juf Ann Gijbels, Inge Cleeren, Evelyne Geerts,
Verontschuldigd: Eline Thijs, Lynn Daniëls, Hanne Thiels, Bernice Rietjens, Elise Rietjens
1. Afscheid leden
• We nemen vandaag afscheid van Kris, Inge en Lynn. Dankjewel voor jullie inzet en
engagement!!
2. Evaluatie schoolfeest 14 mei
• Klaarzetten was pittiger als verwacht. Er was geen duidelijk draaiboek.
• Jessica heeft er eentje gemaakt. Waarvoor dank!
• Enkele bemerkingen:
o Mosterd werd gemist
o Ui werd aangebakken op gewoon gasvuur
o bain-marie voorzien voor halal en veggie
o plan van aanpak: eerst halal en veggie voorbakken en warm houden in bainmarie, nadien gewone hamburgers. Op de andere bakplaat ui bakken. Op deze
manier zijn er slechts 2 braadsleeën nodig.
3. Evaluatie leuke dingendag 10 juni
• Was heel gezellig.
• Enkele extra tafels, behalve deze op school zijn nodig. Er mogen wel minder kleine
tafeltjes gezet worden.
• Ice tea werd gemist (ipv sprite)
• 2 volledige schoolweken voorzien om te laten inschrijven.
• Frietkraam was heel goed! Voor herhaling vatbaar. Springkastelen waren heel goed.
• Moeilijk met nabetalingen de dag zelf.
• Het verlies dat we gemaakt hebben, is volledig naar de kinderen gegaan (springkasteel
en ijsje).
• Volgend jaar op vrijdag 16 juni 2023.
4. Afscheid kleuters
• Dinsdag 21 juni klaarzetten ’s avonds. Evelyne gaat helpen in de hoofdschool.
• Woensdag 22 juni: klaarzetten vanaf 17.30 uur : Lynn, Evelyne, Inge, Maxime
5. Fundag:
• Vrijdag 24 juni
• Helpende handen: Jessica, Eline, Lynn, Maxime, Alessia, Inge. Lynn haalt hotdogs in
hoofdschool rond 11.00 uur.
• Eline brengt bain-marie mee.
6. Fietsenstalling en goaltjes
• September plaatsing fietsenstalling
• Posters ‘coming soon’ aan de schoolpoort hangen (ook de goaltjes)
• Goaltjes worden hopelijk dit schooljaar nog geleverd.

7. Ontbijtactie
• Zondag 19 maart 2023.
• Bakkerij Nieuwe Dijk zou ontbijtdozen maken en bij hen laten afhalen ten voordele
van scholen. Wij vinden het echter jammer als we er zelf niets aan zouden moeten
doen.
• Iedereen doet wat zoekwerk over wat we in de dozen willen steken zodat we in
september hier een knoop in kunnen doorhakken.
8. Verkeerssituatie
• Enquête overlopen.
• Inhoudelijk zijn er zeer zinvolle vragen gesteld.
• Voor elke doelgroep zouden de vragen er anders moeten uitzien (werken met
vertakkingen). Maxime wilt dit uitwerken.
• Maxime wilt een inleidende brief maken die we aan ouders en kinderen kunnen
bezorgen.
• Enquête voor kinderen ook thuis laten invullen.
• Verspreiden in september.
9. Hygiëne toiletten
• Knit op de syfon laten zetten
• Permanente afzuiging aan de jongenstoiletten
• Grotere wasbakken voorzien
• Nog te bekijken voor nieuwe vloer.
Vier op ’n rij – leerlingenraad
• De leerlingenraad heeft al hun snoep verkocht.
• Voor hun tekort willen we dit als ouderraad graag bijpassen.
• Goed om zo’n actie te doen tijdens de leuke dingendag. Wordt goed verkocht.
Water met smaak
• Dit mag niet meer owv de geur in de klassen en het onderling wisselen van
geurdoppen.
• Jammer dat dit doorgetrokken is voor alle waters met een smaakje.
• Een uitleg waarom het niet mag was welkom geweest.
Vrije dagen
• Fijn dat deze nu al doorgegeven zijn.
Klasvergaderingen september
• 6 september
• Kleuters 19 uur
• Lager om 19.30 uur
• Wie licht in welke klas de werking van de ouderraad toe?
o Eerste kleuterklas: Evelyne
o Tweede kleuterklas: Joke of Elise?
o 3e kleuterklas: Maxime
o 1+2 e leerjaar: Evelyne

•

o 3+4 e leerjaar: Joke
Maxime maakt een poster om de ouderraad voor te stellen.

Schoolraad 27 juni
• Eerste keer.
• Geen directe agendapunten vanuit de ouderraad.
Sportdag in Beverlo
• Deze sportdag is niet op voorhand gecommuniceerd (nadat deze in januari werd
uitgesteld). Dit is jammer. We zouden graag weten als de kinderen de school verlaten.
Onderhoud bomen
• Wordt nauw opgevolgd.
• Processierupsen: preventief weghouden door gemeente kost geld.
• Hout onder speeltuig
o Vragen aan Van Den Abbeele of zij gehakseld hout kunnen brengen (Jessica).
o Kris levert gehakseld hout aan de school.
Volgende vergadering: 26 september om 20 uur.

