Speelbroek 38, 1850 Grimbergen

Ondernemingsnummer: 0466.853.176

VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG

Verslag Vergadering Oudercomité
14 augustus 2016
Evita Algaba
Christophe De Buyser
Evy Van den Bossche
Isabelle Verhasselt
Kim Vaneerdewegh
Valerie Geerts

Lesley Buysens
Claudia Van Den Block
Greet Vermaelen
Johan Van Mol
Lieve Junius
Virginie Caverneels

Chantal Mulleman
Cris de Bouter
Ilse Frère-Salingue
Julie Morel
Lieve Laisnez

Peter Rochlitz
Ellen Vercruysse
Inge Spigt
Katrien Le Roy
Suzana Koelet

Activiteitenagenda:
-

Halloween
Grootouderfeest (0KK & 1KK)
Wordt peter van een meter
Sinterklaas
Kerstfeest
Eetfestijn
Carnaval
Regenboogquiz
Verkeersweek
Schoolfeest
Slapen op school (2KK & 3KK)
Minikidsfuif (L1 tem L4)

27/10/16
16/11/2016
20/11 OF 27/11/2016
05/12/2016
23/12/2016
18/02/2017
22/02/2017
17/3/17
24/04 – 05/05/2017
10/6/17
16/06/2017
27/06/2017

HET OUDERCOMITE ONDERSTEUNT DEZE ACTIVITEITEN VIA “HELPENDE HANDEN”,
SPONSORT DE BUSSEN VOOR DE SCHOOLREIZEN en
SPONSORT SPEELTUIGEN en MATERIALEN NODIG VOOR DE ACTIVITEITEN.....

U kan het oudercomité een bericht sturen via info@oc-deregenboog.be
U kan het oudercomité volgen op http://www.bsgo-grimbergen.be/
Facebookgroep : “Vrienden van BSGO De Regenboog”

-

Extra vrijwilligers om te helpen bij project of activiteit zijn steeds welkom!
Alle ideeën, suggesties en initiatieven zijn eveneens welkom.
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1. Voorstelling leden
-

Voorstelling van de nieuwe leden, grote opkomst, 22 aanwezigen

2. Halloween
-

-

-

-

-

28/10: brief meegeven op 29/9, ophalen 14/10: naar analogie met vorig jaar
Vroeg meegegeven dit jaar om iedereen de kans te geven in te schrijven, gemakkelijke
manier voor de leerkrachten ook, tickets 2 dagen op voorhand meegeven om problemen te
vermijden, vorig jaar in de refter alleen snoep en schmink, geen sfeer meer, ouders in de
refter en kinderen hier in de L, misschien toch nog wat meer naar de refter verhuizen,
Nieuwe brouwer, die halve bakken meeneemt
Telling: 15 of 16/10
Inschrijvingen worden op dezelfde manier als vorig jaar gedaan met omslag. Leerkrachten
duiden aan wie afgegeven heeft op lijst in enveloppe.
Toneel: kaartjes beperken (wie voor 14/10 zijn bestelling voor toneel niet heeft
doorgegeven, zal geen tickets hebben)
Avond zelf zal er een aparte kassa zijn, voor de mensen die enkel tickets voor toneel besteld
hebben, in de lagere school
Spookhuis: waar gaat dit door? Ambiance in de refter was veel minder vorig jaar omdat er
daar niets te doen was… Misschien terug in de turnzaal? Of misschien een paar workshops
verhuizen naar het middelbaar?
Verdeling van de leerkrachten: aan elke post (keuken, bar, afwas) op zijn minst 2
leerkrachten. D.w.z. minder leerlingen in spookhuis, workshops en toneel.
Greet: eerste vergadering met feestcomité?
Iedereen ruimt mee op en niet enkel zijn of haar post! Samen uit, samen thuis!
Helpende handen: zowel tijdens de dag maar vooral ’s avonds heel veel volk nodig!
Bestek en borden huren (Fun Rent), genoeg glazen laten leveren
Nieuwe brouwer: Prik & Tik Mechelen: nemen halve bakken terug, frigo’s zijn te huur €20,
spoelbakken gratis, glazen €1/ bak van 25 glazen. Zij hebben geen voortogen maar we
kunnen ons zeker behelpen met de hoge tafels die in de refter staan. Veel voordeel, gratis
spoelbak, geen togen maar voor Halloween geen probleem, borden en bestek huren, nog te
bekijken
Oplossing voor de refter? Doorgang moet verbeterd worden. Eventueel tafels weghalen en
in de hal zetten? Mensen kunnen daar dan ook eten? Iedereen staat aan te schuiven,
doorgang is beperkt, hoe oplossen, direct, vorig jaar 200kg gehaktballen besteld, Chantal
tenten en springkastelen? Afhankelijk van het weer, springkasteel binnen of buiten.
Voor de rokers moeten we iets voorzien, bakken met zand bijvoorbeeld
Hekken open laten tot einde voor mensen die met de fiets komen

3. Quiz
-

Datum vastleggen en op de sites zetten: School, www.quiz-kalender.be en site grimbergenleeft.be
De 11 Regenboogquiz vindt plaats op 17/3/2017 in de refter van het atheneum, allen
daarheen!
Snel op onze website zetten, doorgeven aan het atheneum
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4. Fiets ze vaardig / veilig
-

15/9 infoavond (Christophe doet open), morgenavond, als ouder veilig fietsen aanleren aan
de kinderen, 19u
17/9: initiatie: Liesbeth (gezinsbond) zal zelf kunnen open doen, Lesley zal aanwezig zijn.
Zaterdag initiatie, Lesley aanwezig

5. Wordt Peter van een meter:
-

-

= plant een meter haag ten voordele van de school en leerlingen
Nog geen datum vastgelegd
Brief meegeven begin oktober, datum moet gekend zijn, Kim neemt contact op met Micha,
springkasteel voorzien, datum hangt af van het uitgraven van de haagplantjes, €5/m, 130m
moet gepland worden, sleuf wordt gemaakt, enige werk is het gat te dichten, geen winst
gewoon aankoopprijs
Wat moet er nog geregeld worden? Wie gaat dit doen?

6. Op en rond de school:
-

Werking van de vernieuwde site: http://www.bsgo-grimbergen.be/
Uitleg door Lieve Junius: foto’s downloaden, abonneren op nieuwsbrieven, blog, algemene
informatie, agenda… Allen daar heen!
Brieven helpende handen: posten op nieuwsbrief van elk leerjaar?

7. Eten en drinken: wat kan en wat niet
-

Er is heel wat discussie ontstaan over wat wel en niet mag gegeten en gedronken worden.
Het schoolreglement is wat dat betreft heel duidelijk:

2.3 Gezondheidsbeleid
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die
gericht zijn op een gezonde levensstijl o.m. door het voeren van een gezond
eet-, drink- en bewegingsbeleid. We vragen hierbij uitdrukkelijk de
medewerking van de ouders:


chips, gezouten snacks, snoep, frisdrank, en energierijke drankjes zijn
niet toegelaten op onze school



fruit, groenten, yoghurt, een koek (zonder chocolade) of een
boterham zijn gepaste tussendoortjes die tijdens de speeltijd
geconsumeerd kunnen worden



de school promoot te allen tijde het drinken van water



wekelijks wordt er op woensdag een fruitdag georganiseerd. Andere
gezonde tussendoortjes kunnen ook (vb. groenten). Koeken laten we
dan thuis. Het spreekt voor zich dat er dagelijks gezonde
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tussendoortjes mogen meegebracht worden en niet enkel op de
fruitdag.


verjaardagen krijgen aandacht in de klas. Traktaties worden niet
meegebracht.

8. Varia
-

-

-

Datum schoolfeest: deze blijft 10/6/17 ondanks bedenkingen van sommigen
Plannen voor aanplanting groen: ingediend bij de provincie? Deadline is 1/10
Data van de schoolreizen die het OC betaald? Deze worden aan het OC bezorgd.
Schoolreglement: namen functies OC aanpassen! Digitaal nog niet aangepast,
We zijn dringend op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de gemeentelijke
cultuurraad ter vervanging van Chantal
Data vastleggen voor vergaderingen Oc:
o Dinsdag
8/11/16
o Woensdag
18/1/17 = algemene vergadering
o Dinsdag
21/3/17
o Maandag
8/5/17
o Woensdag
21/6/17
Er staan nog heel wat kinderen op de wachtlijst
Is het interessant om thema-avonden te organiseren op school? Mogelijk onderwerpen
kunnen zijn: zelfvertrouwen, pesten, hulp bij huiswerk, waarden en normen, zelfstandigheid
zelfredzaamheid, agressie & pesten, prijs
o Zie brochures van Christophe
Eerste nieuwsbrief van Christophe: oudercontacten en rapporten liggen vast, 1 tot 5 geen
eindtoetsen meer
Het schilderen van de speelplaats door een groep enthousiaste vrijwilligers wordt enorm
geapprecieerd,
Karel (Lucashoeve) wordt heel erg bedankt voor het mooie uithangbord

-------------------------------------------------

Volgende vergadering: dinsdag 8/11/16
------------------------
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