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1. Werkgroep PJS Wilgentunnels
-

Wilgentunnel op de kleuterschool op 23/11 of 7/12, waarschijnlijk wordt het
7/12, maar eerst wordt nog bekeken als 23/11 haalbaar is.
Prijs moet nagevraagd wordt, maar kostprijs zou moeten meevallen:
o Zou 180€ zijn voor wilgentunnel van 4 a 5m diameter en 20m lengte
en dit zijn kwalitatief goede takken
Op 1 dag zou alles moeten lukken met zeker 5 mensen
Automatische grondboor zal gehuurd worden

2. Werkgroep PJS WEROstraat
-

-

Enkel heel concrete voorstellen waaruit nu keuze gemaakt is
Eerste stap is bouwrijp maken van het terrein: effen maken, afsluitingen
verwijderen
o Kijkkasten
o Flexibele werktafels
o Afsluiting met buur herdoen met vb leifruit
o Klasje voorzien met bord en boomstammen
Aanvraag zal gebeuren voor Brico schoolrenovatieproject om tot 10.000€
materiaal te ontvangen. Filmpje maken van 60 seconden met de
leerlingen en voor 30 november indienen.

3. Werkgroep Winterfeest
-

Leerkrachten hebben al samengezeten en nieuw concept uitgedacht en
winterfeest zou doorgaan op vrijdag na school
Gaat deze keer door in de kerk met verschillende standjes:
o knutselwerken van zowel de lagere als kleuterschool die dan
verkocht gaan worden
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o
o
o
o

-

-

Wijndegustatie
Bar
Vrij podium
Kinderanimatie (niet in kerk maar op school): film, knutselen,
gezelschapspel, schminken en kapsalon
o Eten: gestreken mastellen, hot dogs, tapasbordjes
Helpende handenlijst:
o Woensdagnamiddag volledig opbouwen
o Kurt voor elektriciteit te voorzien
o Bemannen bar
Plan PJS uithangen aan de ingang, opbrengst gaat ook volledig naar PJS
Wat met gewone opvang: vraag is wat er met gewone opvang gebeurt.
Eventueel vermelden dat de gewone opvang wel doorgaat, maar niet
betalend.
Delphine vraagt na via haar werk voor mastellen, als andere optie kan La
Lorraine gevraagd worden om de mastellen en piccolo’s te leveren, als
hoeveelheid voldoende is dan kunnen deze waarschijnlijk ook geleverd
worden.

4. Werkgroep verkeer
-

Bemannen schoolstraat is op lagere school momenteel geen probleem
Bemannen schoolstraat op kleuterschool is momenteel wel een probleem
omdat er momenteel te veel dezelfde mensen zijn en er niet met een
beurtensysteem gewerkt worden om de 2 weken
o Idee om eens enkele ouders eens aan te spreken aan de
kleuterschool om ook eens aan de schoolstraat aan de
kleuterschool te staan of een flyer om uit te delen
o Momenteel zijn er maar 5 a 6 mensen in de groep

5. Varia
-

De ouderraad vaardigt Delphine en Bram af voor de schoolraad. Pieter en
Joke gaan ook meewerken aan de schoolraad en volgen dit verder ook op.
Project ‘Oog voor lekkers’, nog chauffeurs gezocht om fruit af te halen aan
Colruyt in Wondelgem, momenteel is er vooral nog een probleem voor de
dinsdagen.
In kollebloem staat 11 november vermeld als vrije dag.

Volgende afspraak: ouderraad vergadering op 3 december 2019.

