woensdag 9 oktober 2019

VERSLAG OUDERRAAD
Aanwezig :
Sylvie Coussens, mama van Inala (J) ; Maika Mareel, mama van Thibaux (I) en
Margaux (B) ; Mevrouw Hilde ; juf Els (verlaggever)
Afwezig :
mama Nihad, mama Omar, papa Fallou, mama Eliano, papa Soraia, Alain Lebon,
papa Olivier, papa Alessandro

Agenda:
1. Verwelkoming + welkom nieuwe leden
Van harte Sylvie en Maika !
We zijn blij jullie te mogen ontvangen en zijn dankbaar dat Sylvie
het voorzitterschap op zich wil nemen.
2. Uitleg werking ouderraad
3. Goedkeuring vorig verslag
•

Belangrijke data dit schooljaar
schoolfeest : 17 mei
eerste communie & vormsel : 6 juni

•

nieuwe voorzitter ouderraad : Sylvie Coussens

4. Data vergaderingen
5. Voorstellen van de leden voor activiteiten
6. Nieuwe afvaardiging van de ouderraad voor de schoolraad
• leden van de schoolraad, afgevaard. ouders : Sylvie en Maika
7. Evaluatie Bruggenloop + volgend jaar 10e editie
We denken eraan om in onze school drank ( in herbruikbare bekers )
+ braadworsten te verkopen. De organisatie van de Bruggenloop
vindt het alvast een goed idee.

8. Organisatie vriendenkring 16 november
Op za 16/11 houdt De Leuning (vriendenkring van De Sprong) een
‘kaas- en klankavond’ ten voordele van De Sprong. Dit evenement
gaat door in OC De Voncke in Heule. Iedereen is welkom uiteraard.
9. Foto van de leden van de ouderraad
wordt uitgesteld
10. Varia

•
•
•
•

ook uitnodiging ouderraad op papier meegeven. Eventueel
met invulstrookje.
Hilde belt alle afwezigen op.
koekjeswikkels. Het is zeer moeilijk om koeken te vinden die
NIET verpakt zijn.
Dit zal besproken worden met het team.
Extra fruitdag : vorig jaar werd door de leerlingenraad beslist
om een extra dag fruit in te lassen. Wordt dit nog gedaan ?
op buitenschoolse activiteiten : vlag van De Sprong als
herkenningspunt zou ideaal zijn.
Bv beachflag... Els en Ine kijken daarvoor.

Sylvie Coussens

Hilde Malfrère

voorzitter

directeur

VOLGENDE OUDERRAAD : woe 4 december om 19u

