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Agendapunt Nota's TO DO – Hulp gezocht 

Bibberfeest We mogen van een succeseditie spreken 
met meer dan 700 bezoekers, 70 helpende 
ouders en leerkrachten en 12 leerlingen van 
de middelbare school. Dankjewel !!! 
 
Dit leverde een mooie 1851,81€ winst op, 
waarvan we een potje willen sparen voor de 
heraanleg van de speelplaats na de 
verbouwingen (nieuwe speeltuigen) 
 
Maar … een feest voor 7à800 mensen 
dragen met 6 ouders is zeer zwaar. Daarom 
zoekt het bibberteam broodnodige 
versterking. We hebben idealiter een ploeg 
nodig van ca. 10 personen in het 
bibberteam. Dus hierbij een warme oproep:  
Vele handen maken licht werk , is hier ECHT 
van toepassing. 
Wil je je engageren voor een afgebakende 
verantwoordelijkheid van het bibberfeest en 
meebouwen aan een superfeest ? 
We horen het graag (zie hiernaast) 
 
Ook leerkrachten, tantes/nonkels, 
oma’s/opa’s zijn zeker welkom ! 
Griet bekijkt met de leerkrachten wat 
eventueel haalbaar is. 
 
Datum volgend bibberfeest: vrijdag 19 of 
zaterdag 20 oktober 2018. 
 
Tenten: zijn ooit aangekocht door de 
ouderraad en worden ook gebruikt voor 
school, maar ze zijn stilaan versleten. Dus 
belangrijk om deze te vervangen.  

Versterking voor het bibberteam 
gezocht voor volgende griezelig 
geweldige verantwoordelijkheden: 

  
- Overzicht bewaren + 

communicatie met school 
- Verantwoordelijke warme 

voeding 
- Verantwoordelijke dessert 
- Verantwoordelijke drank 
- Verantwoordelijke gadgets 
- Verantwoordelijke spelletjes 
- Verantwoordelijke kelder 
- Verantwoordelijke reclame en 

voorverkoop 
- Verantwoordelijke zoeken 

helpende handen 
- Verantwoordelijke budget 
 
Heb je interesse of wil je eerst even 
informeren wat dit precies inhoud, 
stuur een mailtje naar 
ouderraad.baoparidaens@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te bekijken wat de noden van de 
ouderraad en de school zijn qua 
tenten en nagaan of de school en de 
ouderraad samen kunnen leggen voor 
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een  gezamenlijke aankoop kunnen 
doen.  
 

Infoavond 
veilig online 

Eerste inhoudelijke avond van de OR ging 
door. We hadden 30 inschrijvingen, maar de 
avond zelf was de opkomst beperkter. 
We bekijken verder of we dit soort avonden 
willen verder zetten en op welke manier. 
Belangrijk om ook vooraf goed zicht te 
hebben op de spreker. 
 
Het thema Veilig online leent zich wel om in 
de klas rond te werken. 
 
 

 

Leesteam 
nieuws 

- Voorleesweek: was een succes. Bijna 
alle klassen hebben dagelijks een 
voorlezer gehad. In totaal 53 voorlezers. 
Super bedankt ! 
 

- De Sint trekt op 6 december met zijn 
onschuldige handen de winnaars van de 
leesbingo (uit de 161 inzendingen). De 
winnaars krijgen een boek vanwege de 
ouderraad/leesteam 

 
- Leuk idee: zelfde boekje aankopen in 

verschillende talen en ouders vragen 
om een boekje uit hun taal (niet 
Nederlands) voor te lezen. 

 

- Op 22, 23, 26 en 29 maart staan de 
auteurslezingen op stapel. We 
verklappen NIET wie de auteurs zijn, de 
kinderen moeten raden aan de hand 
van tips.  

 

- Boekenruilbeurs wordt weer 
georganiseerd op het schoolfeest. Ook 
anderstalige boeken zijn welkom. 

 

- Het idee om een 
boekenfeest/boekenbeurs op school te 
organiseren rijpt. Dit kan versterkt 
worden met een Happy ouderdrink. 
 
Timing: Liefst kort na de herfstvakantie 
volgend jaar en vlak na school tot ca. 
19h. 
 

GEZOCHT: Team voor de praktische  
organisatie van het boekenfeest/de 
boekenbeurs op school. Periode 
oktober/november 2018. Heb je 
interesse, laat het ons weten:  
ouderraad.baoparidaens@gmail.com 
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Gezocht: team van 4 leerkrachten en 4 
ouders  om dit te organiseren. 

 

- Het inrichten van een “boekenruil-til“ 
op school wordt als idee geopperd. 
Of een  

 

- Er wordt bekeken of er kan meegedaan 
worden aan de Kinder- en 
jeugdboekenjury met een paar 
leerjaren. De mogelijkheden worden 
verder verkend. 

  

Komende 
activiteiten 

- Kwis 
-  

Kwis 9 december: 
Er zijn al 18 ploegen ingeschreven 
Locatie= refter van de basisschool 
Er zijn mooie prijzen voorzien, ook voor de 
laatste ploeg  
  

Ouders die willen opdienen tijdens 
de kwis: het kan zeker nog ! 
ouderraad.baoparidaens@gmail.com 
 

School werkt 
rond 
Pestbeleid 
(KIVA) 

Er wordt in de klas gewerkt rond KIVA, er is 
ook regelmatig Radio KIVA op school. 
 
Op de speelplaats hangt aan het zorglokaal 
een rode postbus. Daarin kunnen kinderen 
leuke dingen vertellen of doorgeven. Maar 
ze kan ook gebruikt worden als meldpunt 
voor pestgedrag.  
Meester Stefan is schakelmeester: hij 
probeert de schakels die tussen kinderen 
verbroken kunnen zijn, te herstellen. Hij 
bekijkt ook de briefjes en wat ermee 
gebeurt. 
 
Ook op de website is er een schakelknop. 
Via die weg kunnen kinderen rechtstreeks in 
contact komen met Schakelmeester Stefan. 
Op de speelplaats zal het thema zichtbaar 
gemaakt worden.  
 
De school werkt ook nog aan een 
geïntegreerde communicatie over dit thema 
en de werking errond naar de ouders toe.   

 

Middelbaar: 
Team Hart 
voor …  

Je kan oud speelgoed onder de kerstboom 
leggen in de oude feestzaal. Liefst Ingepakt 
met sticker van wat het is en voor welke 
leeftijd.  
De pakjes gaan naar het goede doel=  
Fabota. 
Dit zou in de toekomst ook doorgetrokken 
kunnen worden naar de lagere school.  
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Verder te bekijken. 

22 december Soep op de stoep actie  

   

Begin 
volgend jaar 

 Filmavond: Cinem@Pardaens: ntb 

 Sportdag 5 mei 

 

Schoolfeest 
2 juni 

Kan OR / ouders helpen bij eet- en 
drankstandjes ?  

We bekijken dit met de Kern wat 
haalbaar is en hoe we dit kunnen 
aanpakken.  
 

    

    

  
 

    

    

 

 

Volgende vergadering  

22 februari om 20h 


