GVBS Ibex

OUDERGROEP
Datum: 12 mei 2022
Aanwezig: Anke, Marleen, Peter, Joeri, Annick, Vanessa, Geert, Claire
Afwezig: Walkiria
Agendapunten:
- Goedkeuring vorig verslag: OK

- Evaluatie van de speelgoedrommelmarkt
Kraampjes: aantal kraampjes was gezellig
Aantal bezoekers viel wat tegen. Wat eraan doen: breder verspreiden, kenbaar
maken
Laatste uur werd er al ingepakt.
Aangename sfeer
Cake prijs optrekken naar 1 euro
Soep was een heel groot succes. Op een bepaald moment verkoop ervan stoppen.
Vb. tussen 12u en 13uur…en daarna op = op en niet meer nog extra voorzien.
Volgend jaar terug soepproject. Kunnen we weer soep invriezen.

Snoepzakken , cakejes zelf verkopen doen we volgend jaar niet. Op affiche
vermelden.
Volgend jaar toch aantal tafels bij de stad bestellen. EERSTE WEEK van
september bestellen.
Volgende speelgoedrommelmarkt: Periode: zondag 16 oktober van 12uur tot 16
uur
Beperken met standhouders van binnen de school.
Oud leerlingen aanschrijven.
Ook leerkrachten kunnen oude spullen verkopen.
KASBOEK maken: Claire geeft aanzet
Draaiboek: nog verder uit te werken
Geslaagde activiteit. Laagdrempelig.
Foto’s nadien in de nieuwsbrief publiceren of uithangen om nog wat extra reclame
te maken.

Seraphin de Grootestraat 120, 2100 Deurne – 03 325 60 94
www.basisschoolibex.be – directie.ibex@sgkod.be

GVBS Ibex

- Planning schoolfeest 21 mei
We zijn zoekende naar een nieuwe formule. We proberen uit en we
evalueren en sturen bij
Voorstel: volgende schoolfeest neemt de oudergroep echt een activiteit op
zich.
LOSSE IDEETJES VOOR VOLGEND JAAR:
“zotte zondag” –diploma: een paar kraampjes
Dansworkshop… dansen op het podium voor wie wil
Fotoloop van foto’s van het voorbije schooljaar
Oudergroep bemant het ijsjeskraam: 13u tot 14:30u: Peter en Walquiria
14:30u tot 16u: Anke en Marleen
16 u tot 17u + opruim: Annick en
Vanessa

- Kidsparty: vrijdag 17 juni
Plaats: poly…is ondertussen veranderd naar Tateljee
Brouwer: oudergroep geeft door wat ze willen bestellen.
Sabam: is in orde via de jaarlijkse forfait

-

Eerste aanzet planning volgend schooljaar: verzet naar volgende
vergadering

-

Nieuwe datum prikken: dinsdag 31 mei om 20 uur. Finetunen kidsparty +
planning volgend schooljaar.

- Info uit de school
Dinsdag 30 juni : openklasdag: oudergroep staat daar met tentje en/of drankje
om wat reclame te maken. Van 16uur tot 18uur.
Eco-project: subsidie is verdubbeld naar 20 000 euro
Project: gezonde voeding: volgend schooljaar
Soep, yoghurt, fruit,… We gaan op ouders/ vrijwilligers/ projecten of instelling De
vijver in Deurne (dagbesteding), vragen om mee te zorgen voor de praktische
uitwerking.
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- Varia-rondje
Verwarming staat nog aan.
Nieuwe ketel moet nog verder afgesteld worden. Leerkrachten kunnen dat in de
klas niet zelf regelen. Thermostatische kranen moeten er in de toekomst nog
opkomen. (daar krijgen we subsidies voor)
Auto’s in de straat: enkelrichting??? Ouders die fout parkeren om kids snel af te
halen of af te zetten. Gevaarlijke situaties. De politiek houdt heel veel voorstellen
af… bureaucratie ten top.
Verkeersveiligheid: wordt nog eens met de school onder de loep genomen. We
contacteren de stad Antwerpen (verkeer en mobiliteit) nog eens.
Ook op de info-avond nog eens herhalen. Eventueel nog eens in kaart brengen wie
komt hoe, vanwaar, … naar school.
Idee: T-shirt van de oudergroep om herkenbaar te zijn op activiteiten
Logo Ibex + woord ‘oudergroep’ op uitnodigingen/aankondigingen
Bezorgdheid van Marleen: groep groen met de fiets naar de stad?
Groep groen gaat wel met de fiets naar Mortsel. 4e leerjaar fietst apart. 5e en 6e
leerjaar fietsen samen.
Er wordt extra begeleiding voorzien en zorgen voor de meest veilige fietsroute.

Leerkracht van werkgroep schoolfeest zou nu handig geweest zijn.
Meenemen naar volgend schooljaar.
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