Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Volgende ouderraad:
Dinsdag 21 januari, Afd. A, Rijselstraat om 20u
Iedereen van harte welkom!

Betreft: verslag ouderraad | donderdag 21 november 2019 om 20u| Afd. B, St-Michielslaan

Aanwezig:
Hans Pharasyn, Peter Moens, Peter Hoste, Sien Vandenabeele, Kaat Roose, juf Maïté, juf Gaëlle, juf
Liesbeth, juf Claudia, juf Wiete, Jana Dreesen, Katrijn Holvoet (verslag) , meester Jan G, Sofie De
Coninck, Matthias De Neve, directeur Stephanie Meire.
Verontschuldigd: Elise Maes, David Cremie, Joke Knockaert , Catherine Vanquathem , Kris Moerkerke ,
Nele Vanbaelenberghe, Wendy Verhegge, Charlotte Declerck, Christophe Clevers, Dries Van Maele,
Tessy Roels, Leenaert June, Marijke Vercruysse, Juf Lieve.

Data volgende ouderraden di 21/01, do 7/05, telkens om 20 uur – iedereen van harte welkom!
-

-

Voorbije activiteiten
o 4/10 – dag van de leerkracht – Katoenen tas Fan’TAS’tische leerkracht werd door de
leerkrachten erg geapprecieerd.
o 6/10 – deelname aan Levensloop
o Leerkrachten begeleiden, maar lopen niet mee.
o Verschillende klassen versieren ‘kaars’zakjes die op Levensloop worden uitgezet.
o 19/10 – teambuilding voor ouderraad – Karabijnschieten – was een fijne activiteit, volgend jaar
worden de leerkrachten ook uitgenodigd via hun intranet.
o 25/10 – halloweentocht voor afdeling B vanaf 18.30 uur. Zeer gezellig. Voor volgende editie
misschien eens in “wandellussen” werken.
o 26/10 - Iedereen klassiek – afd. B deed mee, afd. A had te weinig leerlingen die zich konden
vrijmaken op een eerste zaterdag van de vakantie. Dit was een zeer indrukwekkende
voorstelling op de Markt in Brugge, samen met de beiaard.
Toekomstige activiteiten
o

Zondag 24/11 – spellenvoormiddag – 9 tot 12 uur
o Helpers –Sien, Peter M evt., Hans Pharasyn, Katrijn
o Spellen bij Vives ontlenen: Bart Plasman

o

Vrijdag 6/12 - Sint op school. Voor de kleuters, 1e en 2e leerjaar is er een feest, voor de lagere
school leerlingen wordt er ook iets voorzien.

o

Vrijdag 13/12 – om 19.30 uur bedankingsreceptie voor alle mensen die een inspanning leveren
voor de school: ouderraad, leerkrachten en vriendenkring, sportraad, vrijwilligers,
poetspersoneel.)
•

Vrijdag 24/01 – wintervonken voor de volwassenen, filmavond voor de kinderen. Naast
niet-alcoholische en lokale biertjes, wordt er ook iets klein om te eten voorzien.
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o

Zaterdag 15/02 –fuif ouderraad
o Thema – diep in de zee
o Werkgroep – Wendy, Jana, Sien, Jantien, Cindy

o

21/2 – carnaval – ouders bakken en rollen pannenkoeken – wordt op volgende vergadering
verder afgesproken

o

13/3 –
o
o
o
o
o
o

o

06/05 – ouderfeest afdeling B.

o

10/05 – dwars door Brugge
o Peter Moens heeft opnieuw stagestudenten van HoWest gevonden die de weken
voordien de training willen begeleiden.
o Er wordt nog een doodle rondgestuurd om begeleidende ouders te vinden die 1 of
meerdere keren de kinderen brengen naar en terug van het Dolfinarium. In totaal zullen
er 6 trainingen zijn op vrijdagavond. Een brief volgt nog.

-

Varia
o
o

o

de slimme koppen quiz
werkgroep: Dries, Johan Hallez, meester Peter, Hans Pharasyn, juf Nadine
Opdrachten en vragen voor volwassenen, maar ook voor kids
Elk team moet minstens 1 kind uit 4e, 5e of 6e leerjaar hebben.
Vorig jaar: De avond verliep vlot. De lokale biertjes werden gewaardeerd.
Er zullen deze editie meer hapjes voorzien worden.
Er wordt gevraagd om de quiz voldoende kindvriendelijk te maken.

Website van de school – zal geüpdate worden
Facebook –
▪
Pagina ouderraad: voorstel om tot 1 Facebookpagina te komen voor school –
ouderraad – sportraad. Er wordt aan Juf Liesbeth gevraagd of zij deze taak op
zich wil nemen. Katrijn en Wendy geven input (beeld + tekst) tijdig aan juf
Liesbeth.
▪
School FB-pagina heeft een beleidsteam met de ICT-coördinator Maxim
Quaghebeur voor de volledige scholengemeenschap.
Er wordt opnieuw de kans geboden aan de leerlingen van de lagere school om na school
op vrijdagen te schaatsen in de wintermaanden.
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