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Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels 

 

Betreft: verslag ouderraad | dinsdag 14 januari om 20u| Afd. A, Rijselsestraat 

 

 

Aanwezig:  

Hans Pharasyn, Peter Moens, Kaat Roose, juf Lia, juf Gaëlle, juf Nadine, juf Wiete, Katrijn Holvoet 

(verslag), meester Jan G, Sofie De Coninck, directeur Stephanie Meire, Christophe Clevers, Anneke 

Kremer, Joana Kamierczak, Charlotte Declerck, Marijke Vercruysse, Tessy Roels. 

 

Verontschuldigd: Elise Maes, David Cremie, Joke Knockaert, Nele Vanbaelenberghe, Wendy Verhegge, 

Dries Van Maele, June Leenaert, Jana Dreesen, Matthias De Neve, Peter Hoste, juf Maïté. 

 

 

Datum volgende ouderraad do 7/05, om 20 uur in afd B– iedereen van harte welkom! 
 
We klinken op het nieuwe jaar! 
   
-     Voorbije activiteiten 

 
o Zondag 24/11 – spellenvoormiddag – 9 tot 12 uur: steeds gezellig! 

 

o De Warmste week: er werd 1.084 euro ingezameld voor Gandalf vzw, een vzw die 
gezinsvakanties organiseert voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben. 

o Afdeling A: het warmste rondje: lopen doorheen de school en nadien soep en brood 
o Afdeling B: Koekjes verkoop en muziek verzoekjes 

 
 

- Toekomstige activiteiten 
 

o Vrijdag 24/01 – winterbar en filmavond voor de volwassenen: filmavond voor de kinderen. 
Naast drank, wordt er ook iets om te eten voorzien. Dit jaar wordt ook de wijk rond de school 
uitgenodigd.  
Witte kerstlichtjes mogen binnengebracht worden in het secretariaat om die avond te 
gebruiken,  best goed labelen met je familienaam. 
 

o Zaterdag 15/02 –fuif ouderraad  
o Thema – diep in de zee 
o Werkgroep – Wendy, Jana, Sien, Jantien, Cindy, Sofie, Marijke. 
o De werkgroep zoekt nog materiaal om de zaal mee te versieren in het thema. 

 
o 21/02 – carnaval met pannenkoeken 

o David Cremy bakt samen met zijn vrouw alle pannenkoeken op vrijdag 21/02 in refter 
van afd B 

 Rollers voor afdeling B: Tessy & Rosy & Hans om 13.15 uur, Peter M. vanaf 14u,  
om 13.15 uur 

 afdeling A: Charlotte Declerck, Marijke Vercruysse,  
 

Volgende ouderraad:  

Donderdag 7 mei om 20 uur, Afd. B, St-Michielslaan  

Iedereen van harte welkom! 

mailto:gbsm@myonline.be


  

pagina 2 van 2 

o 13/3 – de generatie quiz  
o werkgroep: Dries, Johan Halley, meester Peter, Hans Pharasyn 
o Opdrachten en vragen voor volwassenen, maar ook voor kids 
o Elk team moet minstens 1 kind uit 4e, 5e of 6e leerjaar hebben. 
o Vorig jaar: De avond verliep vlot. De lokale biertjes werden gewaardeerd. 
o Er zullen deze editie meer hapjes voorzien worden. 
o Er wordt gevraagd om de quiz voldoende kindvriendelijk te maken. 
o 4 à 5-tal voor bar: Hans, Wiete, Katrijn, juf Nadine. 

 
o Er is geen survivalrun dit jaar, wegens te weinig helpers. 

 
o 12/05 – 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 (evt. per fiets) te 
vinden die 1 of meerdere keren de kinderen brengen naar en terug van het Dolfinarium. 
In totaal zullen er 7 trainingen zijn op vrijdagavond: 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 03/4, 24/4 
en 8/5. Een brief volgt nog. 

o Met de kleuters wordt opnieuw meegedaan aan de 1 km loop voor kids. Dit wordt 
begeleid door kleuterleidsters. Daar komt een aparte brief voor. 
 
 

 
- Varia 

o Voorstellen nieuwe initiatieven – ideeën vanuit de ouderraad om evt. uit te werken 
volgend schooljaar …. 

 Uitstap naar zee 
 Rommelmarkt 
 Schattenjacht in Tillegem 
 Paaseieren zoektocht in het bosje van de Bosrand 

 
o 6e jaar – vervanging OVSG fiets-proef 

 Wordt nu door stad Brugge georganiseerd. 
 Parcours werd vastgelegd voor de gemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels. De 

bedoeling is om de kinderen een echte test te laten doen. Op het parcours staan 
examinatoren die noteren wat het kind op een bepaalde locatie goed of minder 
goed deed. Wie het ziet zitten om examinator te zijn, geef gerust een seintje.   

 Op 28 april gaat een info avond door in Zwaenekerke(oude kerkstraat   23 A) 
om ouders uit te leggen wat het parcours is zodat de ouders het parcours vooraf 
ook al kunnen uitproberen met hun kind.  

 Er zijn nog ouders nodig om het parcours met de kinderen te oefenen tijdens de 
schooluren. Wie hiervoor kandidaat is, kan zijn/haar gegevens doorgeven aan 
het secretariaat. 
 

o 1 uur extra zwemles kon geregeld worden elke maand voor het 5e en 6e leerjaar. 
 

 
 


