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Evaluatie vorige activiteiten 

Verkeersquiz 

 Plezant, leuk, veel bijgeleerd, leuke ervaring 

 3 ouders aanwezig 

 Leuke samenwerking met de KWB 

 

ColoMAenPA kinderfuif 

 Leuk, toplocatie.  

 170 kindjes kwamen fuiven. 

 Dank je wel voor het mooie weer 

 Begin juni is moeilijker dan eind mei om een dansgroep te laten optreden 

 Locatie was voor de kinderen heel herkenbaar 

 Ouders zijn heel goed bij elkaar gebracht, grote opkomst van jong tot oud 

 Chapeau aan de organisatie, leuke werkgroep 

 Veel kinderen kwamen maandag spontaan vertellen hoe leuk en geslaagd het wel 

was. 

 Werklijst was op voorhand niet volledig ingevuld geraakt, gelukkig kwam dit de dag 

zelf wel in orde. Misschien moeten we ook via andere kanalen (whatsapp,...) op zoek 

gaan naar werkvolk. 

 Opbrengst valt nog af te wachten, de rekening van de brouwer moet nog volgen. 
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Komende activiteiten 

Werkweekend (speelplaats schilderen in de Vredestraat) 

 Speelelementen gezocht, die zowel leuk zijn als leerrijk.  

 Er komen normaal gezien voldoende mensen om alle ideetjes uit te werken tijdens 2 

voormiddagen. 

 Prijs voor een nieuw voetbalnet rond de speelplaats van Vredestraat viel mee.  

 Verf werd al aangekocht.  

 Speelplaatsproject: Katty is aan het proberen een groepsaankoop te organiseren met 

verschillende ouderraden van scholen uit vzw ‘De Ranken’ voor de aankoop van 

zitelementen voor de speelplaats. 

 

Kandidaturen voor de schoolraad en het bestuur van de ouderraad 

Schoolraad: 

 Katrien en Alexia nemen afscheid van de schoolraad 

 Nieuwe kandidaturen: Jeroen Bryon en Sofie Bradt 

 Gerard blijft nog een jaartje in de schoolraad 

 

Ouderraad 

 Katrien en Stefan nemen afscheid uit het bestuur van de ouderraad 

 Nieuwe kandidaturen: An, Mattias, Abdelkarim 

 

Vragen en varia vanuit de school 

 Belangrijke data: 

o 22 juni: Eindrapport 6de leerjaar 

o 22 juni: 4de leerjaar naar Blikveld ‘Fluit zoals je bent’ 

o 23 juni: kaftjesfeest en schoolreizen 

o 26 tot 28 juni: 3 daagse 6de leerjaar 

o 27 juni: oudercontact en rapport 1 tot 5 

o 28 juni: receptie einde kleuterschool en lagere school (ColomaBos) 

o 30 juni: 9.30 uur afscheidsviering door 4de leerjaar, einde schooljaar om 12.05 

uur, opvang tot 13.30 uur 

o 29 augustus: 18 tot 20 uur: Openklasdag 

o 1 september: eerste schooldag 
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 Coloma Cultuurt zal toch nog kunnen blijven bestaan, de school krijgt toch nog 

middelen (voor inkomgelden, theaterstukken,…) enkel het vervoer zal zelf betaald 

moeten worden. School gaat zich daarom richten op het cultuuraanbod van onze 

eigen stad. 

 

Financiën 

Stand van de rekeningen: 

 Zichtrekening 2744,82 

 Spaarrekening 3681,43 

Er moeten nog enkele rekeningen betaald worden van de fuif. 

 

Vragen en varia vanuit de ouders 

 Leuk dat er in ColomaBos zoveel buiten gegaan wordt, zowel voor het eten als voor 

activiteiten. Kinderen zijn veel opgewekter als ze thuiskomen, soms wel vuil maar dat 

appreciëren de ouders.  

 Schoolreis was geweldig voor de kleuters, er kwam zeer veel stro mee naar huis.  

 Enquête over huiswerk gaat veel verwerking vragen. Leuk initiatief, het thema leeft 

duidelijk bij veel ouders. Kinderen appreciëren dat ze ook een exemplaar mochten 

invullen. Dank je wel en wij kijken uit naar het resultaat. 

 

 


