
PV 14/01/2020 

Aanwezig: Els, Nel, Mieke, Annemie, Kelly, Marlies, Nico, Lisa en Marie 

 

Pedagogische afspraken 

● overlopen leerlingen 
 
NEL en LISA werken met een beloningssysteem voor SAAR en DAAN. Als er iets gebeurt 
op de speeltijd dan mag je hen dat zeggen. 
 
De mama van HANNAH en THORA OVREEDE, is vertrokken naar Londen om te werken  
(en bij haar nieuwe vriend te wonen). 
Ze laat de kinderen voor het moment achter bij de papa maar er zijn vermoedens dat ze hen 
nog zal ophalen. Wettelijk heet dat dan ontvoering naar het buitenland. De grootouders en 
papa vrezen hiervoor. Wij kunnen niet anders dan de kinderen mee te geven met de mama. 
De grootouders vragen of we de politie willen bellen (112) om dit te melden - dat is op 
aanraden van hun advocaat. In geval dit gebeurt, ook graag een telefoontje of berichtje naar 
Oma 0486/31.33.18 of indien je dit niet ziet zitten , naar mij 0495 88 56 10 - dank u  
 

● De uitnodiging voor nieuwe kinderen - ‘Wordt t Boompje jouw droompje?’ - wordt 
herwerkt en we zouden  graag een boom, getekend door een kind als afbeelding 
gebruiken. We nodigen jullie dus uit om de kinderen een boom te laten tekenen ( 
eventueel in een vrij moment) 
 

● Bespreken afspraken - zie bijlage / Deze afspraken worden op de site geplaatst. 
Jullie ontvangen hier ook een papieren versie van die jullie in het noodplan mapje 
mogen stoppen.  Graag het mapje ergens zichtbaar in jullie klas zodat een eventuele 
interim het gemakkelijk kan inkijken - dit is vooral belangrijk voor het noodplan !  
 

● In de week van 31/01 is er oudercontact voor de ouders van de kleuters. 
 

 
 

 

Organisatorische afspraken 

 
● BIB / In de bureau staat nog een zak met boeken van de bib. Waarschijnlijk voor 2de 

en 5de leerjaar, gelieve deze op te halen. Alle boeken worden de laatste woensdag 
van januari (29/01) binnengebracht in de bib. Zorgen jullie ervoor dat alles in de 
eetzaal staat aub ? Annemie mailt naar Bib en vraagt thema 6. 

 



● POETSEN : nu en dan banken een beetje verplaatsen zodat dit stukje ook eens 
gepoetst wordt.Wij (directie) proberen de stofzuiger te herstellen. 

 
● CARNAVAL CARROUSEL - WOENSDAG 19/02 net als vorig jaar verdelen we de 

kdn in groepjes en kunnen ze bij drie verschillende leerkrachten , drie verschillende 
activiteiten doen. We werken in 3 clusters - ze kunnen dus niet kiezen naar wie ze 
doorschuiven. Annemie neemt foto’s. Kunnen jullie laten weten welke activiteit jullie 
willen doen ?  
 
Mieke De Nolf : reis rond de wereld, turnzaal 
Els : krassen in zwart papier 
Nel : naaien 
Mieke : kookactiviteit 
Kelly :  
Geertrui : sambaballen ( dans of knutselen ?) 
Nico :  
Lisa :  
Marie :  

 
 

● Op 4 februari is er een grootouderfeest voor de kleuters. We zouden de turnzaal 
graag klaarzetten op vrijdag 31/01 ,na school. De kleuters repeteren op maandag en 
dinsdag, om 15u is dan de eigenlijke voorstelling. Dus op maandag en dinsdag , 3 en 
4 februari is de turnzaal niet vrij. 1ste en 2de graad blijven deze namiddag dus 
gewoon in klas. 

 
 

● SCHOOLFEEST het verhaal is ‘ De bus heeft pech’  
De bus moet hersteld worden door bvb een boer ( met de tractor) of een passagier 
vanop de bus: ik heb een boek van vliegtuigen , we kunnen er misschien een schroef 
aanhangen. Volgende week probeer ik het iets concreter te maken ! 
 


