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Evaluatie vorige activiteiten
School Op Zijn Best – lampionnentocht


Heel tof concept, zowel voor de kinderen als ouders






Er waren vooral veel kleuters, concept was eerder gericht op jongere kinderen.
Soep en pannenkoeken werden gesmaakt.
Opbrengst: € 713
Enkele ideetjes voor een volgende editie:
o Halloween: thema meer voor de oudere kinderen, zouden de kleintjes hier
niet teveel schrik van hebben?
o 2 wandelingen? Dan blijft er misschien wat meer volk hangen. Voor de jonge
kinderen was de wandeling net niet te laat.
o Eventueel activiteit door laten gaan tijdens het winteruur, dan kan er sneller
in het donker gewandeld worden
o Kan er eventueel aan de buurt gevraagd worden om lampen/kaarsjes te
plaatsen langs de route?

Komende activiteiten
Sinte Mette zingen – 10 november





Stemmen van de kinderen werden vandaag opgenomen. Deze liedjes zullen gebruikt
worden om af te spelen tijdens de wandeling. Je moet dus zelf niet kunnen zingen.
Steltenloper van 1 september gaat mee als begeleiding.
Vertrek om 18 uur in de Vredestraat, aansluiten kan altijd later.
Achteraf wordt er nog een hotdog aangeboden aan de deelnemers.
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Kledijinzameling







Loopt nog tot en met volgende week woensdag.
Kledij wordt ingezameld in de pastorij (kerkplein). Je mag ook altijd spullen afgeven in
ColomaBos en/of de Vredestraat.
Kledij wordt opgehaald door een bedrijf dat zorgt voor uitvoer naar Afrikaanse
landen.
We zoeken nog enkele werkende handen om volgende week te helpen, elke ochtend
tussen 8 en 8.30 uur aan het kerkplein.
Er komt ook een extra inzamelmoment zondag vlak voor de eucharistieviering.
Gerard zorgt hiervoor.
Opbrengst gaat naar het speelplaatsproject voor de bovenbouw

Quiz – 3 december



Er mogen nog heel wat ploegen inschrijven! Er zal nog reclame gemaakt worden
We zoeken nog ouders die iets willen bakken, hier zal zeker nog voor rondgemaild
worden.

Speelplaatsproject



Speelplaats onderbouw is bijna af. Laatste stukken voor de afwerking zijn onderweg
vanuit Italië. Hierdoor moet de eindfactuur van de onderbouw nog komen.
Lijst van wensen voor de bovenbouw krijgt stilaan definitieve vorm.

 Enkele ‘kleinere’ aankopen voor de bovenbouw: springtouwen, springelastieken,
stelten, sjoelbakrek. Ouderraad gaat akkoord.

 Spaarproject voor dit jaar: ronde pingpongtafel voor in de Vredestraat

Vragen en varia vanuit de school
Kalender




10 november: Pedagogische studiedag
15 november: Oudercontact kleuters
2 december: Sinterklaas op school
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Afgelopen activiteiten



Zeer leuke herfstwandeling voor de 3de kleuterklas
heks Kamille (2de kleuterklas) was ook geweldig.

Buitenschil vestiging ColomaBos



Er zijn eindelijk nieuwe ramen!
Vorige week: klassen beneden, afwerking moet nog gebeuren




Deze week: klassen boven, er is weinig hinder en last voor de kinderen.
Enorm verschil in warmte en geluid.

Project ouderbetrokkenheid





Er zijn heel veel ideeën om ouders meer te betrekken, niet alleen anderstalige of
kansarmere ouders. School gaat eerst bekijken welke ideeën ze verder gaan
uitwerken.
Juf Elke (Schelkens) is de contactpersoon tussen ouders en school.
Er zijn dit jaar opmerkelijk meer anderstalige nieuwkomers dan andere jaren. School
probeert deze zo goed mogelijk op te vangen.

Vragen en varia van de ouders









Er wordt telkens meer plaats afgescheiden door de werken in ColomaBos. Zeker ’s
morgens is dit soms problematisch. Kan de school hier extra aandacht voor hebben?
School doet al het mogelijke om de veiligheid voortdurend te garanderen.
ColomaPlus heeft afspraken met leveranciers om niet te leveren tijdens de spitsuren.
Spijtig genoeg houdt niet iedereen hier altijd rekening mee.
Toilet aan fietsenstalling ColomaPlus heeft nooit toiletpapier. Kleuters die hier gaan
plassen tijdens de schooluren krijgen wc-papier mee. Dit is dus zeker geen probleem.
Er stonden heel wat afkortingen in de kalender van de Colomascoop. School gaat hier
rekening mee houden.
Eventuele nieuwe activiteit om geld in te zamelen: Kerstconcert in december 2017 in
de Colomakerk. Gerard wil dit idee verder uitdenken. Volgend ouderraad meer
nieuws
Er zal op 11 mei een verkeersquiz in samenwerking met de KWB georganiseerd
worden. Ouders van onze school zijn allemaal welkom!
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Hoekfeesten van de parochie: gaan dit weekend door in het Kranske. Is er iemand die
nog wil en kan helpen komende zondag?
Kan er eventueel een bord geplaatst worden aan het kerkplein om duidelijk te maken
dat het een schoolomgeving is? ‘Graag traag, je nadert mijn school’,…
Er zou binnenkort trajectcontrole komen op de Tervuursesteenweg.
Kan er eventueel voor verlichting gezorgd worden langs de kerk en aan het
kerkplein? We vragen dit eens na aan de parochie.
Brief over grootoudersfeest: Er zal niet meer elk jaar een grootouderfeest
georganiseerd worden, maar de grootouders worden zeker niet vergeten. Ze worden
dit schooljaar in de bloemetjes gezet, zonder dat ze hiervoor op school verwacht
worden.
Brieven over de voorleesweek zijn onderweg. Grootouders kunnen dan altijd komen
voorlezen.
Er komt wel een ‘kaftjes’feest, maar onder een ander concept en andere naam.
We zoeken nog altijd volk om mee rond te gaan voor Sinte Mette! Kinderen hebben
het liedje al ingezongen en vonden dit een reuzeleuke ervaring.

Planning - komende ouderraden
15 december 2016
30 januari 2017 – ouderraad met infomoment schoolrijpheid (2de - 3de kleuterklas)
14 maart 2017 – ouderraad met thema avond (Huiswerkbeleid?, straffen en belonen?,…
welk thema zou je liefst besproken zien worden?) Op de komende ouderraad zullen we een
thema bepalen. Suggesties mogen altijd doorgestuurd worden!
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