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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 
 

Verslag vergadering  
25-apr-2012 

 
Aanwezig:  Guy Windey (auteur), Aït-Aïssa Saïda; Benaisa Yasmina; Coronado  Victor; De Buyser Christophe; Frère 

Salingue Ilse; Hendrickx Isa; Hermans Hilde ; Janssens Stein ; Koelet Suzana; Öktem Sevil ; Peemans 
Annick ; Van Mol  Johan; Williams Andrew; Vanden Baviere Ariadne; De Bouter Cris;  

Verontschuldigd:  Chenut Stella; De Maeyer Veronique; Fierens Philippe ; Vandevelde Vanessa;    

  
 

Agenda :  
Totaalspektakel Lager : 12 mei 

Totaalspektakel Kleuters : 13 mei 

Sportdag Kleuters : 21-22 juni (meester Tim) 

Kidsfuif : 22 juni 

Sportdag Lager : 25 juni (sportdag gemeente) 

Sportdag Lager : 26 juni (sportdag meester Bart) 

Barbeque en rapport : 27 juni 

Info-avond schooljaar 2012-13 7 september (kleuter) 

 14 september (lager) 

Volgende vergadering OC : ergens in september, dus volgend schooljaar. 
 

 

Evaluatie quiz 

Met 25 deelnemende teams bleven we onder het record van vorig jaar, maar dat maakte dat alles 

beter kon worden beredderd.  Er kwamen positieve reacties op de sponsor-autocue en het 

algemene verloop van de quiz, de lekkere pannenkoeken, cake, muffins en porties gemengd, en 

niet in het minst : de mooie prijzentafel. 

Toch dient het gezegd : het was dit jaar moelijker om prijzen te ronselen bij de plaatselijke 

handelaars : er is duidelijk een gevoel van crisis. 

 

Dit was het laatste jaar van quizmasters Annick en Johan, die zes jaar geleden aan de wieg 

stonden van de quiz.  Bedankt voor de vele jaren van inzet.  Ondertussen is de opvolging 

verzekerd : Susana Koelet, Stein Janssen zijn kandidaat om de fakkel over te nemen. 

 

Met dank aan alle helpende ouders, bedenkers, schenkers van prijzen en gebakjes, deelnemers en 

de leerlingen die ons tijdens de speelstudie zijn komen helpen. 

Evaluatie verkeersweek 

Er was dit jaar een parcours met verkeersborden, een ‘levend verkeerslicht’ en enkele 

behendigheidsparcours. Voor 4-5-6 was het parcours ietwat te klein. Volgend jaar komt er 

opnieuw een groot parcours aan het speelpaleis 

 

Het gebruik van krijtverf was heel handig zodat niet elke dag opnieuw de lijnen van het parcours 

moesten getekend worden.  

 

Volgend schooljaar zal de verkeersweek doorgaan in september of in april-mei-juni.  

Bedankt aan de vele ouders voor de hulp en medewerking! Aanvankelijk was er weinig respons 

op onze oproep voor hulp, maar na enkele mails en Chantal‘s persoonlijke benadering tijdens het 

oudercontact, waren we met meer dan 20 ouders om alles in goede banen te leiden. 
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Evaluatie carnaval 

Tussen de regenbuien door hebben de leerlingen kunnen genieten van hun optocht doorheen 

de dorpskern van Grimbergen. 

Dit jaar waren er 2 wagens met luidsprekers zodat men zowel vooraan als achteraan kon 

genieten en dansen op de muziek, met dank aan het feestcomité en de leerkrachten. 

Waarom mocht het Prinsenhof confetti gooien, en de Regenboog niet ?  

Dit was een miscommunicatie met de gemeentediensten – volgend jaar : dubbele portie. 

Knuffelzone  

Op 19 maart werd de knuffelzone plechtig ingehuldigd.   Het oudercomité heeft bemerkt dat 

de knuffelzone het afzetten ’s ochtends merkbaar heeft verbeterd.  Er werden veel minder 

rode en meer groene kaarten uitgedeeld tijdens de verkeersweek. 

Belangrijke opmerking : op de rode zone mag men niet parkeren en niet stationeren – men mag 

enkel kort halt houden en de kinderen laten uitstappen – de bestuurder mag niet uitstappen. 

 

Het gemeentebestuur heeft aan het OuderComité gevraagd om te evalueren of de school kort-

parkeren wil invoeren en of de school een mindervalide parkeerplaats willen inrichten.  

Tijdens de vergadering werd het volgende voorstel goedgekeurd :  

1. Kortparkeren tijdens de schooldagen max. 10-min 

- Ma-Vr : 7 – 9u en 15 – 17u  

- Wo : 12 – 13u 

2. Eén mindervalide parkeerplaats (onbeperkte duur) 

 

Ondertussen meldt het gemeentebestuur dat het zebrapad wordt verplaatst, en dat de volle lijn 

wordt verwijderd (men zal dan de knuffelzone zowel naar links als rechts kunnen verlaten). 

 

Evaluatie opendeurdag  (22 april 2012) 

Ondanks de slechte weersvoorspellingen waren er vele bezoekers en vele inschrijvingen.  Er 

zijn voor volgend jaar al 595 ingenomen plaatsen voor een maximale capaciteit van 626.   

 

Helaas liep het fout met de communicatie: de folder die is rondgedeeld in groot-Grimbergen, 

had ook dit jaar niet de openingsuren van de Lagere School – hetzelfde geldt voor de 

Streekkrant.  De school excuseert zich bij de bezoekers die vóór 12u aankwamen. 

Aanbeveling voor volgend jaar : voor de folder niet meer samenwerken met Ad Rem.   

 

Het oudercomité had een ontvangsthoekje waar bezoekers konden genieten van een gratis tas 

koffie of verse muntthee.  

Een nieuw exemplaar van de nieuwsbrief werd opgehangen alsook een meer uitgebreide 

sponsor-autocue. Sponsors hebben niet te klagen! 

 

Enkele reacties en observaties :  

 Het dansje op de speelplaats heeft er voor gezorgd dat ouders van deelnemende 

leerlingen de hele dag zijn gebleven en hebben geconsumeerd. Voor herhaling vatbaar! 

 Spelletjes en het springkasteel waren leuk om de kinderen te entertainen. 

 Ijsjes, hamburgers, ... : alles was zo goed als uitverkocht.  

 Sommige bezoekers bekloegen zich dat er 3€ moest worden betaald voor de spelletjes – 

we wijzen er op dat de huur 350€ bedroeg. 
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Voorbereiding Totaalspektakel lagere en kleuters   

Kostprijs  

- Lager  €5 

- Kleuter  €3 

- Combiticket  €6  (= voor 1 voorstelling lager en 1 voorstelling kleuters) 

 

Een oud zeer : de zichtbaarheid is verre van ideaal in de achterste helft van de zaal.  Het 

Oudercomité werkt aan een oplossing door te werken met projectie-schermen : we hopen dat 

het lukt.  

 

Wij zoeken ouders die voor/na de voorstelling en tijdens de pauze een handje willen komen 

toesteken zodat elke ouder ook de kans heeft om zijn eigen kinderen te zien optreden. 

Mail kan hiervoor gestuurd worden naar : ilse.fs@telenet.be. Gelieve datum en uur te 

vermelden. 

 

De openingsuren : 

Lager  12 mei 2012 
Kinderen aanwezig om  12u  deuren gaan open om: 12u 

(1
ste

) aanvang:  13u    pauze: 30 min einde: ± 15u30    

(2
de

) aanvang:  16u  pauze: 30 min einde: ± 17u30 

 

Kleuters    13mei 2012 

Kinderen aanwezig om  13u  deuren gaan open om: 13u 

aanvang: 14u     pauze: 30min einde: ± 15u30  ( toaal ± 1u30) 

 

 

Voorbereiding Kidsfuif  - vrijdag 22 juni 2012  

Voor de leerlingen van het 4
de

 , 5
de

 en 6
de

 leerjaar. 

In de refter vanaf 15u30 tot 18u. 

DJ’s Bart en Stijn. 

 

Donderdag en vrijdag worden er bonnetjes verkocht in de klassen. 

Drank, chips en fluo armbandjes kosten € 0,50  

Tijdens de kidsfuif kunnen er ook bonnetjes aangekocht worden. 

 

Gezocht : ballonnen, verschillende kleuren, met of zonder opschrift 
Af te geven op het secretariaat. 

 

 

Voorbereiding sportdag  - 26 juni 2012  

Voormiddag allerlei sportieve activiteiten.  Namiddag crossloop. 

Wil je meehelpen? Mail naar bart.van.humbeek@hotmail.com  met melding vm/nm of 

volledige dag 

 

mailto:ilse.fs@telenet.be
mailto:bart.van.humbeek@hotmail.com
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Rondvraag: 

 

Afhaling kleuters:  

Ouders en grootouders vragen of er een mogelijkheid is om een tijdelijke regeling te treffen 

voor het afhalen van de kleuters en dit vooral op woensdagmiddag. De deuropening is te 

klein om met zovelen tegelijk binnen en buiten te gaan. 

 Volgend jaar zitten de kleuters in een nieuw gebouw – er is voor dit schooljaar geen 

alternatief mogelijk 

 

Speelplaats kleuters:  

Achter het tuinhuis staan een aantal gevaarlijke stokken/takken 

 Ze worden gesnoeid 

  

Netheid van de school  
Dit laat de laatste tijd te wensen over :  

 Dit heeft te maken met het verminderde budget  

 Tevens is het nieuwe gebouw niet zo onderhoudsvriendelijk als verwacht : bv. muren 

en vloeren geven stof af  

 Er is voorlopig geen oplossing 

 

OPROEP : klusjesdag (september) – Levis-actie: 
Ouders en leerkrachten geven de school een opknapbeurt, o.a. de panelen in de overdekte 

speelplaats in een kleurtje te zetten om zo wat leven te geven aan de grijze muren. 

 

Levis actie - voor elke consument die 1 liter verf aankoopt, schenkt Levis 1m
2
 kleur aan een 

school. Sympatisanten van de school die Levis-verf kopen : gelieve uw verfcheques aan te 

vragen op www.dekleurrijksteschool.be – cheques kunnen gedeponeerd worden in de OC-

brievenbus of op het secretariaat. 

 

Deze actie loopt tot eind juni, met als kers op de taart in september nog enkele leuke feestjes 

bij de winnende scholen uit elke provincie. 

 

Werking knuffelzone: is er een mogelijkheid dat leerkrachten aan de rode zone staan? 

 Een leerkracht zal dichter bij de uitgang zichtbaar postvatten, zodat ouders zich 

gesterkt voelen om hun kinderen zonder begeleiding op de rode zone te deponeren. 

 

Fuif:  

Tot nader order zou de fuif volgend schooljaar niet doorgaan en zullen we het idee 

herbekijken en de locatie te herzien. 

 

 

 

--- Aan iedereen een prettige vakantie toegewenst --- 
 

 

http://www.dekleurrijksteschool.be/

