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VERSLAG DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 
AANWEZIG 

Jos, Dimitri, Helwig, Ann, Meester Dirk, Michaël, Stefanie, Evy, Matthias, Dirk 

AGENDA 

• Wafels 
• Kerst 
• Sinterklaas 
• Eetfestijn 
• Penningmeester 
• Sponsering 
• Huishoudelijk reglement 
• Varia 

WAFELS 

- Leverancier brengt de wafels op vrijdag 20 november. Kleinere hoeveelheden worden diezelfde dag 
met de kinderen mee gegeven (2 à 3 dozen max). 

- Zaterdag 21 november, afhaling grotere hoeveelheden op school. 
- Vraag voor Peggy: mogen de kinderen van een andere leerjaar (6e ?) helpen met de verdeling van de 

wafels?(hulp voor kleuters) 
- Indien geen school (wegens Coronamaatregelen) op 20 november, dan gebeurt alle verdeling op 

zaterdag. 

KERST VRIJDAG 18 DECEMBER 

- Verkoop van kerstrozen en kaarsen 200ml 
- We bieden formaat midi rood aan voor de prijs van €3 en kaars €5/ stuk 
- Bestelling gebeurt op voorhand via website ouderraad 
- Ideaal zou zijn om online betaling aan te bieden. Overschrijvingen moeten niet gecontroleerd worden. => 

Dirk V. bekijkt dit. Indien niet mogelijk, betaling via overschrijving met ordernummer als mededeling. 
- Levering laatste vrijdag voor kerstverlof aan uitgang van de school. Geen levering aan koetshuis, wegens 

geen kersttoneel. 
- Tegelijkertijd leren de ouders onze nieuwe website kennen 

SINTERKLAAS VRIJDAG 4 DECEMBER 

- Voorstelling gebeurt in turnzaal. Klassen gaan per bubbel op bezoek bij de Sint 
- Snoepverdeling per klas, zoals vorige jaren, is niet toegelaten 
- Juf Kim zorgt voor de schmink 

EETFESTIJN ZATERDAG 6 FEBRUARI 

- Jos annuleert zaal voor 2021 
- Afhaalmaaltijden: Welke maaltijden bieden we aan? => nog te bepalen 
- Dessert => Ann bekijkt of ze voor dessert kan zorgen 
- Bieden we ook dranken aan? Cava/ aangepaste wijn=> Paul Boulez, Jos neemt contact op met hem 
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- Koelwagen op speelplaats voor afhaling op Zaterdag 6 februari 2021 
- Bestelling via website ouderraad 
- Betaling via overschrijving of online? 

PENNINGMEESTER 

- Jos stopt volgend jaar als penningmeester en wil graag dit jaar al de overdracht doen.  
- Kim, vriendin van Dimitri neemt boekhouding over. Welkom Kim ! 
- Jos doet de laatste jaren niet alleen de boekhouding, maar ook nog vele andere dingen waaronder de 

communicaties van de ouderraad op Social Media. 
- Communicatiekanalen zullen worden beheerd door Evy. Welkom Evy ! 

Alvast een dikke merci Jos ! 

SPONSERING 

- Tarief voor advertentie €50 + €100:  
§ Flyer meegeven met afhaalmaaltijden 
§ Vermelding op website  
§ En eventueel op facebookpagina 
§ Banner Vistaprint? (website vistaprint: banner 85cm x 200cm €61,59) 

- Sponsors van vorig jaar mail sturen of opbellen met vraag of ze opnieuw willen sponsoren in 2021. 
- We kunnen sponsors ook reclameruimte aanbieden op het schoolfeest 2021, als dit doorgaat. 
- Rondvraag voor sponsering uitbreiden buiten Roosdaal 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

- Voorzitter Dimitri overloopt het reglement 
- Gelieve ondertekent (eventueel digitaal) aan Dimitri terug te bezorgen 

VARIA 

- Logo ouderraad herbekijken 
- Aanvraag subsidie ouderraad is gebeurd in oktober door Dimitri 
- Fluodag: zal deze doorgaan en wanneer? 

§ Fluo veiligheidsmannetjes zijn aangekocht. 
§ Fluo stiften uitdelen aan leerlingen => Stefanie vraagt na bij Juf Peggy 
§ Voorstel om fluo hesjes aan leerlingen te geven is een goed idee voor volgend jaar.  

VOLGENDE OUDERRAAD 

- De volgende vergadering is op dinsdag 1 december 


