Verslag vergadering maandag 16 september 2019
Oudercomité
•

We verwelkomen Tom Goethals, Deborah Hilderson,
Elke Snellinx en Sven Van den Winkel als nieuwe
leden. Sven wordt ook penningmeester.

Activiteiten
•

•
•
•
•
•

We breiden onze naschoolse activiteiten -die in oktober starten- uit. We bieden
opnieuw SportSnack aan, maar nu betrekken we meerdere klassen (3e kleuter tot
4e leerjaar). We organiseren voor het eerst ook Franse speellesjes samen met
Fravool. De inschrijvingen starten zeer binnenkort.
Foutparkeerders blijven voor ergernissen zorgen bij veel ouders. We
organiseren in november een parkeeractie om alle ouders te sensibiliseren.
We organiseren het herfstfruitbuffet op woensdag 23 oktober. We lanceren later
een oproepje voor extra helpende handen om fruit en groentjes te snijden.
Het oudercomité plant een verrassing voor de Dag van de Leerkracht (maar we
verklappen nog niet wat!)
Rond de herfstvakantie moedigen we ouders aan om een extra oudercontact te
vragen indien zij dit wensen.
Zonder inkomsten kunnen we weinig doen voor de kinderen en de school. We
zoeken een alternatief voor de soepverkoop. Misschien wordt het opnieuw een
quiz?

Vragen aan Gi:
•

Vraag van ouders: Onduidelijkheid over wie wanneer gaat zwemmen, kan
hierover een extra communicatie komen?
Antwoord van Gi: Komt op de Gimme-kalender. Het is een hele puzzel geweest
om alle leerjaren hun zwembeurten/bewegingsbeurten in te plannen. De klassen
die minder gaan zwemmen krijgen extra bewegingsopvoeding op woensdag.

•

Vraag van ouders: Notenvrije school gaat voor sommige ouders wat te ver.
Kan de school de motivatie hiervoor verduidelijken? Gaat dit over een
tijdelijke maatregel omdat het om een eerstekleutertje gaat? Alle noten of enkel
die twee soorten? Mogelijkheid om “notenbankje” of plaatsje te hebben waar wel
noten mogen?
Antwoord van Gi: De maatregel is op dit moment zeker niet tijdelijk!
Het probleem is van zo een ernstige, grote aard dat het kindje niet enkel door
middel van orale inname, maar zelfs door huidcontact met een persoon die deze
noten heeft aangeraakt, een levensbedreigende allergische reactie krijgt.
De school heeft deze beslissing genomen door alle opties af te wegen, maar dit
lijkt de enige oplossing te zijn.
Dit is geen beslissing waar licht over gegaan is, maar het blijkt noodzakelijk om
de gezondheid van het kind te kunnen beschermen!
De school beseft dat ze niet alle risico’s kunnen uitsluiten, maar als iedereen zijn
steentje bijdraagt wordt het risico toch al enigszins ingeperkt.

•

Vraag van ouders: De bus voor het zwemmen, is deze niet te klein voor het
2e en 3e leerjaar samen? Waarom staan er kinderen recht in deze bus?
Antwoord van Gi: Deze bus wordt aangeleverd door de gemeente. In deze bus is
plaats voor 95 kinderen. De kinderen zitten per 3 op een bankje. Maar in deze bus
mogen ook kinderen rechtstaan. Dit is zo voorzien.

•

Vraag van ouders: Wanneer komt de kalender op de website?
Antwoord van Gi: De kalender komt deze week online.

•

Vraag van Zemst For Life: Gaat de school iets organiseren voor Zemst For
Life?
Antwoord van Gi: Een van de goede doelen (Bednet) ligt de school erg nauw aan
het hart, dus hiervoor organiseren we zeker een actie. Wat we juist gaan doen,
staat nog niet op punt, maar ouders mogen zeker een actie verwachten. Dit werd
ook zo gecommuniceerd naar Zemst For Life.

•

Vraag van het oudercomité: Worden er brieven verstuurd om ouders de kans
te geven om lid te worden van de werkgroepen?
Antwoord van Gi: Die komen in de eerstvolgende weken nog op Gimme.

