
VERSLAG  VERGADERING  OUDERRAAD 

30/01/2020 

 

Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw.  Lid ouderraad Aanw. Verontsch. Afw. 

An VC  X   Greet  X  

Ann C X    Griet   X 

Andy X    Inez  X  

Beatrix   X  Katrien X   

Bernadette X    Kristel X   

Bert X    Peggy X   

Davy S X    Peter H  X  

Davy VM X    Pieter X   

Dirk S   X  Saskia X   

Dorothy X    Vanessa  X  

Dries   X  Wally X   

Els X    Wim X   

Geert   X      

Aanwezige leerkrachten: Juf Karin en juf Veerle 

1. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering werd overlopen en goedgekeurd. 

 

2. Verkoop zeevruchten 

De flyers ivm de verkoop van de zeevruchten werden met de kinderen meegegeven.  Deze 

worden tegen 8/2 terug meegebracht naar school.  De zeevruchten zullen ten laatste op 14/2 

meegegeven worden met de kinderen. 

 

3. Kwis 

Er werden al verschillende affiches opgehangen. 

Er zijn momenteel al 12 inschrijvingen.  Dit is wat minder dan vorig jaar.  Toen waren er in 

totaal 24 groepen.  Bert gaat de deelnemers van vorig jaar een mailtje sturen. 

De proefkwis zal doorgaan op 12/3 om19:30u. 

Greet zal binnenkort een link rondsturen voor helpende handen. 

We trachten met een ploegje deel te nemen aan de kwis in Huivelde. 

  



4. Paasontbijt 

Op 13/4 (Paasmaandag) zal er opnieuw een paasontbijt doorgaan.  De flyers worden 

meegegeven na de Krokusvakantie.  Er zal kunnen ingeschreven worden tot 5/4 of tot volzet 

(250 deelnemers). 

Alles zal klaargezet worden op zaterdagmorgen 11/4 om 9:30u.  Alle hulp is welkom.   

Tombolaprijzen mogen bij Vanessa binnengebracht worden.  Wie handelaars kent die willen 

sponsoren, mag dat uiteraard ook doorgeven.  Deze worden dan ook op de sponsorlijst 

vermeld. 

Ook hiervoor zal een lijst voor ‘helpende handen’ worden doorgestuurd. 

 

5. Schoolfeest 

Zaterdag 6/6 gaat er een optreden van de kleuters door en zullen er workshops voorzien 

worden voor de lagere school.  Na het optreden van de kleuters wordt er een kinderdorp 

opgetrokken, volledig in het thema.  ’s Avonds is er opnieuw spaghetti voorzien.  De 

verdeling daarvan zal opnieuw door een ploeg van de Ouderraad gebeuren. 

Zondagmiddag is er een BBQ en daarna worden er workshops voor de kleuters voorzien.  De 

kinderen van de lagere school zullen een wandeling uitstippelen door de straten van de 

Heikant, met onderweg standjes waarin de verschillende continenten onder de loep worden 

genomen. 

 

6. Feestje eindejaar 

Dit zou doorgaan op zaterdag 20 juni in ’t Gelag.  Dezelfde formule als vorig jaar. 

 

7. Budget 2020 

Andy heeft de uitgaven en de rekeningstand overlopen. 

 

8. Varia 

- Datum volgende vergadering: dinsdag 5 mei om 20u. 

- Andy zal een mailgroep ‘helpende handen’ aanmaken. 

- Er wordt binnenkort een aantal zaken besteld met het nieuwe logo.  Als eerste zullen er 

fietsplaatjes voorzien worden die door de klusjesman aan de fietsen zullen bevestigd 

worden.  Er wordt ook nagedacht over nieuwe turn T-shirts en ‘gele zakken’. 

- Bernadette is aan het uitkijken naar nieuw meubilair voor de refter.  De bedoeling is dat 

er meubilair voorzien wordt dat zeer gemakkelijk kan opgeplooid worden zodat de refter 

als multifunctionele ruimte kan gebruikt worden. 


