Verslag ouderraad 28 november
Ouderraad
1. VOORBIJE ACTIVITEITEN:
•

•

•

KLEDING 2790 kg ( opbrengst 837€): meer dan voorbije jaren. Mensen beginnen concept te
kennen. Geslaagde actie. Gaat zeker herhaald worden week na paasvakantie. Deze editie
werden er meer schoenen ingeleverd. (even gecheckt : schoenen worden gerecycleerd dus
indien niet meer draagbaar, kan dit wel herwerkt worden)
SINTEMETTE 838€ : ook zeer geslaagd. Er waren veel kindjes in ’t begin waardoor het traag
ging. Nadien ging het vlotter. Kinderen vonden het heel leuk. Super dat Peter er ook bij was.
Er werden ook snoepjes gegeven (omdat de kinderen dit soms vroegen als de mensen
vroegen of er een centje of snoepjes mochten gegeven worden). Volgend jaar moeten we de
flyer vroeger bezorgen aan de buren.
VUURFEEST : was super! Heel gezellig, heel warm, veel volk. Heel veel positieve reacties.
Mensen waren zeer nieuwsgierig naar het concept.
Knutselen samen met ouders was leuk.
Optreden was enorm geslaagd.
Nadien bleven de mensen hangen om nog wat te babbelen,…
In januari nog een evaluatie vergadering van het organiseren team om een volgende editie
nog vlotter te doen verlopen.
Peter wil naar volgend jaar toe zeker een andere/nieuwe show doen.
Enkele werkpunten : Veiligheid kon wat beter (gaat nog geëvalueerd worden) /
evacuatieplan. Eten (croques) was teveel. Tijdens vuurfeest alles stilleggen zodat ook de
ouders die aan de eetstandjes staan naar de show kunnen kijken (ook naar ouders toe
duidelijk zeggen). Naar volgend jaar toe croques misschien vervangen door hotdogs (zal
vlotter gaan dan de croques), of iets anders. Twee papa’s (Tim en Michel) willen ook iets
doen. Meer tomatensoep voorzien. Wel rekening houden met veggie’s en halal. Shiften
opsplitsen zodat de helpers meer met andere mensen kunnen praten,…
Security is op terrein gereden omdat ze zogezegd van niets wisten. Kalender is in september
doorgegeven, dus intern probleem bij security bedrijf.
Tweede editie komt zeker.
Pikdonker op de wei. Moeilijk om kinderen daar te vinden. Spot te laat gezet.
Ballen met lichtjes waren leuk, maar kwalitatief slecht. Alternatief zoeken naar volgend jaar.
nog enkele pluspunten : Heel leuk dat er veel leerkrachten aanwezig waren en hebben
meegeholpen. Dikke merci voor meester Marc die er een ganse dag van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat was!
Opbrengst is nog niet gekend want een aantal rekeningen (oa brouwer) moeten nog
gekregen en betaald worden.

2. KOMENDE ACTIVITEITEN:
•

OUDERCONTACT Do 21/12 - standje ‘ZON’(Zorg om naasten) ism ouderraad (info door juf
Elke) Zon komt met een standje staan met hapjes en drankjes. Zon heeft veel volk kunnen
optrommelen, dus ouderraad moet niet helpen. Op voorhand komt er een oproep om
pannenkoeken te bakken (wordt nog via een briefje gevraagd); Opbrengst is volledig voor
zon. Er wordt gewerkt met vrije gift (dus geen prijslijst). Je geeft wat je wil voor de
pannenkoeken, soep, chocomelk,… Vanaf 15u30 staan de kraampjes er en is iedereen
welkom (dus ook ouders van kleuters die niet meer naar het oudercontact komen)

•

•

SPITSSTOP 8/1 wie kan helpen? Instapmoment van nieuwe kleuters. Ouders worden ook
verwelkomd. Tafel deze keer meer naar achter schuiven (maar nu is er voldoend plaats op
het platform).
OUDERRAAD MET SCHOOLRIJPHEID Colomabos Ma 15/1 (19u ouderraad - 20u infoavond) :
vanaf nu tweejaarlijks (oproep vooral naar ouders van 2de en 3de kleuterklas). Absolute
aanrader om naartoe te komen.

3. SCHOOLRAAD (GERARD) : IS 7 DECEMBER, DUS NU NOG GEEN UPDATE.

4. FINANCIËN : STAND REKENINGEN :
factuur van voetbalnet is ontvangen en betaald.
Zichtrekening : 2313 euro
Spaarrekening : 2281 euro
voorstel van speelplaatsproject (onder leiding van meester Erik) : ze onderzoeken de
mogelijkheid om een caravan/bungalow/… op het terrein te zetten waar de zorgjuf naartoe kan.
Moet nog helemaal geëvalueerd worden.
Speelkeuken : ontworpen door meester Erik, gemaakt door vader van Brigitte. Zeer degelijke
keuken, wordt onder het afdak gezet.
5. VERTELTASSEN BIJNA KLAAR.
Worden na Sinterklaas uitgedeeld aan de mensen die ze mee wilden uittesten.

6. INFO VANUIT DE SCHOOL:
15 dec nm : Samen voor Sam. Samenwerking tussen Mechelse scholen en parochies. Parochie
wordt uitgenodigd om kennis te maken met de school. Koffie en een koekje. Gestart vanuit
principe van armoede. Kan de parochie helpen in scholen door gezinnen te ondersteunen met
huiswerkhulp,…
Vredestraat gaat schaatsen op de Dijle
21 dec : WINTERBAR - activiteit met ZON
22 dec : kerstviering georganiseerd door 6de leerjaar in de kerk. Misschien met voltallige school,
maar moet nog bekeken worden of dat praktisch kan. Er is nog een volledige dag school.
VERKLEDEN MET HALLOWEEN : is moeilijk geweest in veel klassen; 3de kleuterklas was helemaal
verkleed zonder dat de juf dit gevraagd had. Enkel 2de kleuterklas was verkleed omdat ze
heksenfeest hadden. 3de leerjaar ook (hadden brief gehad).
Er waren mails/sms’en/whatsappen rondgegaan onder de ouders om kinderen verkleed te laten
zijn.
Misschien naar ouders toe duidelijk zeggen dat ze de brief moeten volgen.
Coloma cultuurt uitstap en Halloween vielen samen in de planning.
Naar volgend jaar toe : duidelijk in weekbrief zetten of klas meedoet of niet.
VOORLEESWEEK : heel groot succes! Heel veel voorlezers zijn gekomen. Meer dan 100 mensen.
Zeer positief naar ouderbetrokkenheid.

GROOTOUDERFEEST: bedankt aan de school. Grootouders vonden het geweldig.
7. VRAGEN VAN DE OUDERS :
OUDERCONTACT VAN KLEUTERS: ouders werden geïnformeerd dat je zelf met je kind naar het
Medisch Schooltoezicht moet. Dit is op vraag van MST zelf. Ze krijgen dit niet meer rond in
klassikale groep. Coloma is bijna de enige school die nog in klasgroep kwamen. Vraag om dus zelf
met je kind te gaan. Er blijven momenten om met de bus te gaan als je als ouder niet mee kan
gaan.
MST kan niet op school komen omdat er geen ingericht lokaal is voor dokter en verpleegster.
Planning met nieuwe dokter moet gemaakt worden en dan worden ouders ingelicht wanneer ze
langs moeten gaan.
4/5 bij leerkrachten. In sommige klassen heb je in de 1/5 soms meerdere leerkrachten op een
schooljaar. Is niet altijd handig voor de continuïteit in de klas.
Moeilijk voor de school om hier op in te spelen.

HUISWERKENQUÊTE
de resultaten van de huiswerkenquête die vorig jaar werd gehouden bij ouders en kinderen zijn
voorgesteld. Voor meer info rond de resultaten kan je terecht op de website van de ouderraad
( http://colomaenpa.be/huiswerk )

