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Vergadering 09-01-2018 

Aanwezigen 
Nancy, Sieghart, Vero, An P, Maaike, Steven, meester Kris, Valerie, Juf Liesbeth, Juf Liesbet, 

Noëmie, Catherine, Mevrouw Lembregts, Tinne, Liesbeth, Annelies, Sandra, Mark, Valérie. 

Verontschuldigd: Kristel VH, Anke C., Sophie E., Mark D.S., Piet, Claire, Ingrid, Diana. 
 

Verslag 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag wordt goedgekeurd. 

2. Mededelingen directie 
De overschot aan plastic bekers van een straatfeest zijn aan de school geschonken. We kunnen 

deze gebruiken bij komende activiteiten. Ze zullen gestockeerd worden door de sportleerkrachten. 

Kerstbomen moeten nog afgebroken worden. (Dit is na de vergadering gebeurd). 

3. Evaluatie activiteiten sinds vorige vergadering 

a. Sinterklaas 
Goed verlopen, maar te weinig mandarijntjes. De mandarijnen waren groter dan vorig jaar 

hoeveelheid was te weinig. Volgend jaar worden twee extra dozen besteld, de overschot mag 

teruggegeven worden. 

b. Kerstbomen 
Dit jaar hebben we de kerstbomen van de gemeente gekregen. Deze zijn dan versierd 

geworden door de ouderwerking. 

c. Kerstrun 
Alles is goed verlopen. De meeste ouders waren enthousiast. 

d. Kerstfeest 
School doet de aankopen en bezorgt de factuur aan de ouderwerking. De voorkeur gaat uit naar 

warme chocomelk. Vanaf volgend jaar wordt dit terug een activiteit voor de ouderwerking. 
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4. Organisatie taken januari, februari, maart 

a. Stand van zaken 

 Soepactie 
De kinderen zijn meer betrokken dan de wijnactie. De oude beloning stond nog op de 

flyers, dit wordt rechtgezet door meester Kris.  Mogelijke beloning: Warme maaltijd 

tijdens de middag in de eigen klas.  Annelies bekijkt met Piet of hij eventueel een 

kookworkshop wil komen geven. Ondertussen heeft Piet toegezegd, waarvoor dank. 

Details moeten nog besproken worden.  Het voorstel is om de andere 2 klassen 

pannenkoeken of hotdogs aan te bieden in de klas. 

De bestelling voor de soepactie wordt bij AD Delhaize in de Kapellestraat gedaan. 

Levering gebeurt op woensdagvoormiddag. 

 Veel helpende handen nodig op woensdag 24/01 en donderdag 25/01 
Op deze dagen worden de pakketten gemaakt en verdeeld.  

Het praktische wordt nog verder afgesproken (vanaf 17u kunnen de pakketten reeds 

gemaakt worden op de school. Normaal zullen we pas om 19u starten, maar indien de 

bestellingen groter zijn dan verwacht starten we reeds om 17u). Het uitdelen zal 

donderdag starten om 15u i.p.v. 16u. 

Het inpakken begint in samenspraak met de school om 17u. 

 Jaarboek 
Dit wordt uitgesteld naar volgend jaar wegens tijdgebrek. Vanaf 1 september wordt dit 

terug opgenomen. 

 Paasactie (Veronique) 
29/03 wordt er afgesproken om 19u30 om de paaseitjes in te pakken. De vraag is of er 

een ander lokaal gebruikt kan worden, omdat het lokaal van vorig jaar te klein was. Dit 

jaar wordt alles klaargemaakt in de refter van de grote Cade. 

 Goed doel 
Hand in hand tegen kinderreuma. We kunnen bij hen terecht voor promo-materiaal 

zodanig dat de kinderen dit op de strapdag (22/05) kunnen dragen. 550 leerlingen 

(zonder kleuters).  

De brieven rond het opstellen van de sponsorloop moeten zelf opgesteld worden. We 

vragen aan de organisatie of ze een voorbeeldbrief hebben. 

 Spreker 
Spreker rond slaapproblemen: Inge (via Noëmie). Noëmie hoort bij Inge voor het juiste 

bedrag (€ 150) en de beste periode: eind februari – half maart (14 maart is 

ondertussen bevestigd). Valérie en Vero nemen de coördinatie op zich. 
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b. Schoolfeest svz 
Zelfde tendens als vorig jaar. Wij de logistiek en catering en de school de animatie. 

 Sponsoring 
Ouders worden gemaild als ze een eigen bedrijf hebben, Sponsors op de 

speelkaarten, sponsormuur. 

Dit moeten we herevalueren na de soepactie. 

 Animatie (Coördinator : An en Nancy) 
An zorgt tegen volgende vergadering voor korte presentatie mbt de voorgestelde 

activiteiten. 

 Catering (Coördinator : Vero) 
Frituurwagen blijft behouden. 

 Logistiek 

 Divers 
 

 

5. Andere punten uit vorige vergadering 

a. Facebookpagina 
Er wordt beslist om de facebookpagina van de ouderwerking te schrappen. 

 

6. Volgende vergadering op woensdag 7 maart 2018 
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7. Varia 
 Verkeersveiligheid  Kunnen de leerkrachten ook helmen dragen als voorbeeldfunctie?  De 

school heeft een lang verleden omtrent verkeersveiligheid en hebben in samenspraak met o.a. de 

fietsersbond afgesproken enkel de fluo hesjes te verplichten. 

 De mannen die elke ochtend voor de verkeersveiligheid zorgen: Chapeau!!!  Schouderklopje! 

 Regeling van de bus is weer gewijzigd. De mensen van de Buerstede klagen het vroege uur aan. 

Dit kan niet veranderd worden door het drukke verkeer in de ochtend op de A12, die overgestoken 

moet worden. 

 Noëmie zal vanaf heden niet meer naar de vergaderingen kunnen komen, maar wil nog wel bij de 

activiteiten komen helpen. 

 Aanvulling op soepactie: er zijn 1190 soeppakketten verkocht. Het uiteindelijke aantal is 1230. 

 


