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Vergadering 10 februari 2012 
 
Aanwezig: Saïda Aït-Aïssa, Yasmina Benaisa, Stella CHenut, Christophe De Buyser , Hilde Devos, Ilse Frère Salingue, 

Lieve Junius, Suzana Koelet, Chantal Mulleman, Annick Peemans, Johan Van Mol 
 
Verontschuldigd:  Yves Cauwenberghs, Victor Corronado, Laetitia Depoorter, Stein Janssens, Geneviève Michiels, Vincent 

Michiels, Tamara Pelgrims, Sidi Yasser El jasouli, Andrew Williams, Guy Windey 

 
 

Evaluatie kerstfeest  
Hoewel er dit jaar geen sneeuw lag, zat de sfeer er goed in.  De klassen kwamen één voor één naar 
de inkomhal waar een grote kerstboom stond en DJ Bart dansmuziek draaide.  De kinderen van de 
lagere genoten van een pannenkoek en chocomelk met echte chocolade; de kleutertjes kregen 
poffertjes. 
Aandachtspunten naar volgend jaar toe:  

- efficiënter verwarmen van de chocomelk  
- betere communicatie tussen de school en het OC over het verloop van de dag 

Dank aan DJ Bart, alle helpende ouders en leerkrachten en dank voor de kerstboom met leuke versiering. 
 

Carnaval woensdag 15 februari 2012 

Carnaval wordt georganiseerd door de leerkrachten.  De kinderen zullen verkleed achter 2 
praalwagens aan lopen doorheen Grimbergen.  De politie zal de stoet begeleiden. 
Het OC bekostigt voor elk kind een doosje smarties.   
Confetti is niet toegestaan! 
 

Quiz  vrijdag 9 maart 2012 

Om de quiz dit jaar luchtiger te houden, werd gekozen voor het thema Foute Fun.  Er werd efficiënt 
promotie gemaakt en de inschrijvingen lopen vlot, maar het is niet te laat om nog een ploegje in te 
schrijven.   
 

De Foute Fun Quiz Vrijdag 9-maart 2012 om 20u (deuren om 19u) 
in de eetzaal van Basisschool De Regenboog, Grimbergen 
De deelname kost 15€ per  ploeg van max 6 personen en iedereen neemt een prijs mee naar huis!  
 

Inschrijven gebeurt door de storting van 15€ op 001-1798817-28 met vermelding:  
"quiz - ploegnaam" 

 

Wie nog mooie prijzen heeft, mag ze tot en met 9 maart op het secretariaat afgeven.   
Documenten en fiscaal attest voor bedrijven en zelfstandigen die een cadeautje schenken zijn 
verkrijgbaar via ilse.fs@telenet.be.  Een lijst met hun namen zal op de tafels worden gelegd. 
De 10 mooiste prijzen worden aan de jurytafel uitgestald en via een tombola verloot. 
 
Ook onze grote sponsors die de school financiële armslag geven, krijgen extra aandacht. 
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Zij  zullen via mail een uitnodiging voor de quiz en een tegoedbon voor drankjes krijgen.  Wij willen 
hen daarmee niet enkel bedanken voor hun bijdrage, wij hopen ook dat sponsors van buiten de 
school enthousiast zullen reageren op de uitnodiging en een ploegje insturen.  
 
Helpen? Ja graag! 

 Vrijdag namiddag vanaf 15u in de refter: zaal opstellen, podium, bar, … 

 Vrijdag avond vanaf 19u: kassa, bar, bedienen en afruimen,… 

 Opruim: de verliezende ploeg leerkrachten  
Stuur een mailtje naar Ilse ilse.fs@telenet.be zij zal u vertellen waar en om hoe laat u verwacht 
wordt. 
 

Verkeersweek  19 - 23 maart 2012 

Kinderen veilig in het verkeer is een aandachtspunt waar de school elk jaar een week voluit aan 
werkt.  Preventie geeft geen zichtbare resultaten, toch zien we de leerlingen vanuit de kleuterschool 
tot in het zesde leerjaar uitgroeien tot weerbare, verstandige fietsers/weggebruikers. 
 

- De kinderen oefenen op evenwicht, hand uitsteken… op  een behendigheidsparcours.  Op het 
parcours met verkeersborden en –lichten leren ze de verkeersregels omzetten naar praktijk.  
Ouders en leerkrachten begeleiden hen daarbij. 

- Actie met rode en groene kaarten:  
Ouders die hun auto op het voetpad of op het zebrapad parkeren, brengen alle -ook hun!- 
kinderen in gevaar.  De leerlingen van de derde graad zullen foutparkeerders attenderen op 
hun roekeloos gedrag met een rode kaart.  Ouders die de moeite doen om reglementair te 
parkeren worden bedankt met een groene kaart. 
Veiligheid van onze kinderen rond de school is een zaak van ALLE ouders! 

- Donderdag 22 maart: Examen “Veilig op de openbare weg”.  De zesdes gaan een parcours 
afleggen buiten de school.  Ouders en politie zullen hen punten toekennen voor het 
respecteren van de verkeersregels. 

- De politie zal nazicht doen van de fietsen. 
- Plechtige opening van de knuffelzone op maandag 19 maart om 15u met steenlegging door de 

politieke instanties van de gemeente Grimbergen.  De kinderen zullen actief participeren in 
deze feestelijkheden, ze zullen een bonte stoet vormen en door de knuffelzone wandelen. 
Meer daarover zal u in de loop van de volgende weken meer vernemen via de directie. 

 
En jawel, ook hier kunnen we best wat hulp gebruiken.  Wij zoeken vrijwilligers om de kinderen te 
begeleiden op het behendigheidsparcours of op het parcours met borden.  We zoeken ook ouders 
die het examen op de weg van de zesdes in goede banen willen leiden.  En mensen die  de parcours 
’s morgens willen helpen opstellen en ’s avonds weer opruimen.   Een ancien ter plaatse zal u 
wegwijs te maken.   
Info of een positief respons op onze vraag : ilse.fs@telenet.be 
 

Opendeurdag zondag 22 april 2012 

Op zondag 22 april tussen 13.00u en 16.00u kan iedereen een kijkje komen nemen in de klassen van 
de BSGO De Regenboog.  Ook het atheneum heeft die dag een opendeurdag. 
Op de campus van de lagere zal u kunnen genieten van een hapje (hotdogs, ijsjes, suikerspin…) en 
een drankje.  Het oudercomité bemant de bar.  Er zullen allerhande activiteiten zijn en in de klassen 
zal het accent liggen op wat de kinderen verworven hebben tijdens de verkeersweek. 
Om herkenbaar te zijn voor nieuwe ouders, zullen leerkrachten, OC-leden en kinderen die 
rondleidingen verzorgen  een clip met hun naam en het logo van de school dragen. 
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Het OC zal een ruimte ter beschikking krijgen om zichzelf voor te stellen bij nieuwe en/of 
nieuwsgierige ouders.  Daar zal ook een powerpoint presentatie afgespeeld worden met de logo’s 
van onze sponsors + alles wat het OC heeft kunnen verwezenlijken voor de kinderen. 
 

 Rondvraag: 
 
Knuffelzone: 

 Voorlopig komen er nog geen borden voor kort parkeren tussen 7u-9u en 15u-17u, de gemeente 
wil de situatie evalueren zonder.  

 De borden voor niet parkeren bij de rode strook zijn nog niet klaar.  Het is evenwel de bedoeling 
dat de bestuurder op die strook in de auto blijft zitten terwijl de kinderen in- of uitstappen.   

 Er zou op termijn een parkeerplaats voor gehandicapten komen dicht bij de ingang. 

 Het zebrapad in de Speelbroek zal eventueel een paar meter opgeschoven worden. 

  

Het sponsor en communicatieteam 
De blog is volledig operationeel en te consulteren op http://www.oc-deregenboog.be/  
Ouders, leerkrachten, leerlingen en sympathisanten kunnen via de brievenbus een bericht posten of 
info vragen.  Alle schrijven van het OC is ook op de blog terug te vinden. 

 
Het is belangrijk dat de sponsors feedback krijgen over wat met hun geld gebeurt en dat wij onze 
afspraken omtrent publiciteit naleven.  Daarom zullen wij eerstdaags een mail uitsturen met de 
nieuwsflashes, de powerpoint met logo’s  en een uitnodiging voor de quiz.   
 
Er wordt ook gebrainstormd over hoe onze sponsors persoonlijk in de bloemetjes te zetten tijdens 
het Totaalspektakel. 
 

We zoeken nog sponsors die voor €50 hun logo in het programmaboekje van het totaalspektakel 
willen laten drukken.  Het boekje bevat foto’s van de kinderen en wordt aangekocht door een breed 
publiek van ouders en familie. 
 
Praktisch: 
Stort €50,- op rekeningnummer 001-1798817-28 met vermelding van SPONSORING en uw naam 
en/of bedrijfsnaam.   Uw contactgegevens en uw logo (liefst in hoge resolutie) dient u te mailen 
naar info@oc-deregenboog.be.  
 

De fuif heeft ook dit jaar afgesloten met winst.  Er was dit jaar minder volk dan voorheen, en het is 
misschien tijd om het concept van de fuif te herbekijken.  
 
De papa van Mats en Miro wil de school een bord schenken om aan de straatkant te plaatsen met 
daarop de gegevens van de school.   Hartelijk dank daarvoor. 
 

DRINGENDE OPROEP: 
De school zoekt een ouder die op een (semi-)professionele manier het Totaalspektakel zou kunnen 
filmen.  Gelieve contact op te nemen met de directie bsgr.dir@sgr10.be 

 
 
 

Volgende vergadering: woensdag 25 april om 20uur.  
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