VZW KOHH – Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 14-10-2019

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Ward, Wim, Elke, Raf, Hanne Jochen, Frank, Elene, Sadia, Filip

Gasten:

-

Martine, Igino
Juf Katrien, Juf Vanessa, Juf Emily

Volgende vergadering : Woensdag 20 november 2019

Agenda____________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag
Mededelingen schoolteam
Stand van zaken financiën
Fluocontrole
Pizza/pasta event
Hapje Stapje
Varia

1. Verslag
-

Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de
website geplaatst worden.

2. Mededelingen schoolteam
-

-

-

Opvolging implementatie stappenplan luizen: er werden twee luizenkammen aangekocht. Er
werden 5 kinderen met neten en 2 met luizen gedetecteerd, de nodige informatie werd
verstrekt conform het luizenplan, de situatie wordt verder opgevolgd. De luizenzakjes moeten
nog aangekocht worden.
De eerste sessie inzake ‘Leren groeien’ werd reeds gegeven. Eventuele verbeterpunten: 1)
de kinderen hebben vooral geluisterd en gekeken naar de uitleg, er werd weinig genoteerd;
2) een organisatie tussen 9 uur ’s morgens en de eerste speeltijd lijkt meer tijd te geven om
de sessies te laten plaatsvinden
Aanstaande woensdag zal de herfstwandeling plaatsvinden voor de kinderen van K0 en K1,
op vrijdag zal de herfstwandeling naar Bovy plaatsvinden.
De werkgroep Speelplaats komt samen op 15 oktober 2019, Juf Katrien zal de Ouderraad
verder op de hoogte brengen.

3. Stand van zaken financiën
-

In de maanden september werden de inkomsten van de kienavond (250€) ontvangen, de
uitgaven bedroegen 90€ (inschrijving VCOV) en 58.40€ (twee luizenkammen).

4. Fluocontrole
-

-

De goedkeuring voor het sponsoren van de aankoop van fluohesjes werd gegeven door
Delorge, Skoda en Gaethofs. Ines Gaethofs zal verschillende pasmaten van de fluohesjes
binnenbrengen, daarna volgt een proefdruk en vervolgens zal de bestelling van de fluohesjes
worden doorgegeven.
Volgende fluocontrole zal plaatsvinden op woensdag 6 november in aanwezigheid van
Jochen, Filip, Elene en Elke. Filip koopt het nodige materiaal hiervoor aan.

5. Pizza/pasta event
-

Het pizza/pasta event zal plaatsvinden op 17 december. De keuze van pasta’s, alsook de
afhaaluren kunnen eventueel gewijzigd worden, dit zal bekeken worden tegen volgende
vergadering.

6. Hapje Stapje
-

Hapje stapje gaat door op zondag 20 oktober, er werden reeds 109 inschrijvingen ontvangen.

7. Varia
-

/

