OUDERRAAD
04/10/2021 – 15u30

Aanwezig:

Stefanie Leirens, Hajar & Elly

Agendapunten:
1) Evaluatie rommelmarkt
o De rommelmarkt heeft ong. €650 opgebracht
o Er zijn veel mensen langs geweest
Jammer dat er weinig ouders van de school zijn komen kijken
Ideeën om dit op te lossen:
 Een flyer overwegen om mee te geven?
Dit jaar enkel genoteerd in agenda
 Kinderen aansporen om dingen te verkopen
 Aanspreken aan de schoolpoort
 Iets voorzien op de rommelmarkt voor de kinderen zodat ze
graag willen komen en daarom hun ouders overtuigen
 Herhaling van de rommelmarkt om bekendheid van het
evenement te verwerven!
o Een mooie opbrengst doordat er in de voorbereiding geen kost nodig was
o Kleine tijdsinvestering voor een leuk aanbod
2) Terugkoppeling kleuterjuffen slaapzaal?
Nagevraagd bij de leerkrachten:
Kleuterjuf K2 en K3 vindt het niet nodig.
Kleuterjuf K0 en K1 geeft aan de kinderen die slaap
nodig hebben, 's middags soms thuis blijven als ze
moe zijn.
conclusie: veel plek vrij maken voor weinig te gebruiken.
open laten: stel dat de school groeit en de vraag naar slaapmogelijkheid neemt toe,
kunnen we dit herbekijken.
3) Vastleggen andere activiteiten op school
- Activiteiten die dit schooljaar nog door het team worden georganiseerd zijn:
Mattentaarten-verkoop (herfst) – Kerstmarkt (december) – wijnbar (maart/april) – Car
Wash (juni)
- Er zijn twee mogelijkheden: de ouderraad kan aansluiten bij een van bovenstaande
activiteiten en hieraan meehelpen of jullie kunnen nog zelfstandig een activiteit
organiseren.
- Ideeën die uit de brainstrom komen:
o Lange tafel, proef de wereld (een box of gekoppeld aan de Car Wash..)

4) Ouderkamer
De bureaus zijn verhuisd, dus de ouderkamer kan nu ingericht worden
Afspraak: maandag 18/10 aaneensluitend aan het schoolpoortmoment de ouderkamer
inrichten
 Vanaf donderdag 07/10 zal er iedere donderdag ook de Nederlandse
oefenkansen door De Schooltas (kan ook hier doorgaan)
 Stefanie bespreekt met het team of ouders hun kindje in de klas mogen
afzetten. Ze wandelen ze eigenlijk voorbij de ouderkamer en zal deze
plaats gemakkelijker bekend worden bij de ouders.
 Ideeënbus in de ouderkamer (vb. zie puntje 7 warme maaltijden)
5) Naam ouderraad Bunderbos
o Bunderboswacht(ers)
o Ouderraad Bunderbos
o Vriendenkring, Ouderkring
o Bosraad
o Bunderbabbels
o Ouderbos
6) Extra puntje: poetsen op school
o Stefanie heeft het kuisplan uitgelegd
De toiletten waar de meeste hygiënische vragen rond zijn, worden elke dag gepoetst.
o Het is een groot gebouw om te onderhouden
o Er is een halftijdse poetsvrouw in dienst
Op momenten/dagen dat de poetsvrouw niet werkt, kuist Bart (klusjesman) de toiletten.

7) Middagpauze
o De kleuters eten in de refter (zij maken de klas te vuil tijdens het eten)
o De kinderen uit de lagere school eten nog in de klas (dit werd door de leerkrachten
als positief geëvalueerd)
o Is het mogelijk om warme maaltijden de voorzien op school?
Mogelijkheid kan bekeken worden als er voldoende interesse zou zijn. Dit kan
bevraagd worden door de ouderraad aan de ouders van de school

8) Bunderbos-weetjes
o Er is een plan voor de nieuwe groene speelplaats (zie bijlage verslag)
o Er komt een kleine organisatie (Content) in de keuken van Bunderbos.
Er zal een kleinschalig winkeltje zijn waar mensen taart en wraps kunnen komen
kopen.

