
 

Vergadering ouderwerking 2 mei 2022 

Aanwezige leden ouderwerking: 
Gert, Steve, Jana, Gosse, Charlotte, Susan, Isabelle, Tineke, Maarten en Karen 

Aanwezigen directie en leerkrachtenteam: 
Meester Kris, Juf Ilke, juf Ann en juf Frieda 

1. Teambuilding 

- Er volgt nog een mail met een paar praktische vragen: bv. Wie komt er vooraf een frietje 

eten (wel op eigen kosten)? 

- Maarten: Gaan we zaken filmen, hoe gaan we dat doen met onze eigen gsm?  

Charlotte: Fotomomenten zijn al gepland. Charlotte werkt met gsm met selfiestick 

2. Schoolfeest 

Springkastelen 

- Zijn vastgelegd: 5 springkastelen in totaal: 1 kleintje voor kleuters, lange run, parcours met 

gekke fietsen (Maarten haalt ze op voorhand), 2 kleinere springkastelen, doolhof komt mee 

op de speelplaats van grote Cade. 

- Controle op de springkastelen: goed afturven, zal door de leerkrachten gebeuren 

- Alleen eerste strook op parking Cultureel Centrum voorzien voor springkastelen 

- Elektriciteit heeft Maarten opgenomen met de gemeente 

Gekke kapsels en schmink 

- Diane en Sabine gaan voor de laatste keer de gekke kapsels en schmink doen 

An Permentier gaat voor de laatste keer schmink doen en heeft al aankopen gedaan 

Belangrijk: best andere ouders van de ouderwerking die in de leer gaan bij hen 

Tip Steve: er was kinderdag in de bibliotheek met iemand dat schminkt, eens informeren? 

- Ook al geregeld: friet en hamburgers door Bon appetit 

 

 

 



To do- lijst 

-  Coordinators school: juf Janne, juf Elien. Juiste namen door ouderwerking nog na te vragen 

-  Vrijdagavond werden vorig schoolfeest de koelwagens al ingeladen. 

- Vrijdag 10/06 best vanaf 16u al wat ouders die meehelpen met de leerkrachten (rond 18u 

              meestal vaak al klaar): Maarten, Jana, Gosse, Steve geven zich hiervoor op. 

- Check Rode Kruis: wordt meestal door de school gedaan, contacteer best even  

              het secretariaat / contactgegevens Rode Kruis ook bij Isabelle 

- Aan brouwer vragen of we materiaal krijgen om kroonkurken mee door te duwen 

- Check: 2de bakplaat voor de pannenkoeken 

- IJsjes gaat Tineke vragen bij Delhaize in vorm van sponsoring van het schoolfeest 

- Snoep voor snoepzakken bestellen en maken op voorhand 

- Draaiboek schoolfeest: vraagt Maarten nog op 

Prijslijst schoolfeest 

2€ frisdrank / 3€ zware bieren >> democratisch houden 

Snoepzakken: 3€  zelf maken, bestellen bij Metro  zakjes hiervoor bij Isabelle, rest na te 

bestellen 

Ideeën voor schoolfeest volgende jaren 

Hotdogkraam is heel gemakkelijk: tip van de juffen om dat opnieuw te doen 

Tombola schoolfeest: goed idee van Steve voor volgend jaar 

Hamburgerkraam: vroeger bakte Dirk Branders de hamburgers zelf, kunnen we wel opnieuw vragen 

3. Receptie laatstejaars 29/06 vanaf half 7 tot half 9 

Meester Kris: ongeacht welke samenstelling de ouderwerking heeft, het moet haalbaar zijn en blijven 

Worstenbroodjes= gemakkelijk, daarnaast rauwkost met cocktailsaus, evt. olijven  terug herhalen! 

Wie helpt mee? Steve, Zehra, Susan, Jana, Maarten 

4. Bepaling datum nieuwe vergadering juni 

20 juni: vergadering voor nieuwe Verkiezingen (nog extra back-up voor het nemen van verslagen 

voorzien) en beslissen wat we 29 juni gaan voorschotelen  

5. Brainstorming inzameling nieuwe inkomsten volgend schooljaar 

Verkoop van brooddozen en accessoires waarbij de klasfoto op de brooddoos komt 

Nadelen: op te letten met GDPR en 2de en 3de week september pas klasfoto laten nemen = te laat 

Idee Steve: tracker in zwemzak bijvoorbeeld, of in jassen, wat geraakt er het meest verloren? 

Idee Karen: fotograaf laten komen in school voor professionele foto te laten nemen van eigen kind 

(evt. met broers en zussen) zoals in Parochiale kleuterschool gebeurt  enkel eigen kind op 

brooddoos laten zetten, voordeel: geen issue met GDPR  ook Steve beaamt dat het dan tijdlozer 

karakter krijgt als het dan gewoon enkel met een foto van je eigen kind is 

Extra idee Steve: klasfoto kan in stickervorm worden voorzien, elk schooljaar overkleven 

6. Spelborden 

Gert, Steve en Maarten gaan dat zo snel mogelijk installeren 

7. Datum volgende vergadering 

Laatste vergadering van de ouderwerking dit schooljaar: 20 juni 2022 

* 

* * 

We break free! 


