VERSLAG OUDERWERKING
DINSDAG 02 MAART 2021
AANWEZIGEN
Dimitri, Michaël, Evy, Ann, Dirk, Stefanie, Matthias en meester Dirk

AGENDA

- Evaluatie eetfestijn
- Financiën
- Zorgenvriendjes
- Bloemenverkoop
- Schoolfeest
- Varia
EVALUATIE EETFESTIJN
-

Resultaten van het ‘afhaal eetfestijn’ zijn zeer goed.
De leveringen verliepen bijna vlekkeloos. Enige verbeterpunt is om een uurtje vroeger te starten op de
dag van levering.
Voor 2022 werd de traiteur en zaal reeds vastgelegd, in de veronderstelling dat er een ‘normaal’
eetfestijn zal kunnen plaatsvinden.

FINANCIËN
-

Kim heeft een financieel verslag gemaakt.
Een nieuw punt is dat de opbrengst van de verkoop van de schoolfoto’s door de ouderraad zal worden
beheerd. Dit moet integraal besteed worden aan uitgaven voor de school
School heeft concentratieschermen gevraagd
Het plan is om te bekijken welke investeringen we voor de school kunnen doen en om te informeren
bij de school waar we mee kunnen helpen
Voor schenkingen aan de school zal een schenkingsdocument worden opgesteld

ZORGENVRIENDJES
-

Bedankt Ann, Dirk en alle andere ouders voor het maken/bezorgen van een aantal zorgenvriendjes
aan de school.
Evy heeft hierover reeds een communicatie op onze website gezet

BLOEMENVERKOOP
-

We gaan dit jaar een bloemen verkoop organiseren. Dirk neemt de leiding hierin, ander leden van de
werkgroep zijn Ann, Stefanie, Evy en Matthias.
Ann doet 2 voostellen: ruiker bloemen en eventueel geschenkmand (in het kader van Moederdag 9
mei?)
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SCHOOLFEEST
-

In samenspraak met de directie van de school bekijken wat er mogelijk zal zijn voor schooljaar 20202021. Volgende vergadering(en) meer info.

VARIA
-

-

Ouderwerking (Michaël) bezorgt 8 laptops aan de school. Er wordt nog besproken wie deze laptops in
orde zet en zorgt voor de nodige licenties (IT-verantwoordelijke school)
Dirk zorgt voor email en website toegang voor iedereen
Paashaas: Michaël informeert bij Juf Peggy of dit kan doorgaan? Indien nodig vraagt hij offertes voor
paaseitjes
Er is een probleem met de glasbollen aan de school. De laatste weken stapelde het afval zich op naast
de containers. Dimitri heeft contact opgenomen met de gemeente en Intradura, maar hier kwam in
eerste instantie weinig reactie op. Vandaag werd het afval opgehaald en is het probleem opgelost.
De vraag is of dit een goede locatie is voor deze glascontainers?
Jos werd in de bloemen gezet via de Trooper website. Nogmaals bedankt Jos!

REMINDER
-

De volgende vergadering van de ouderwerking is op maandag 19 april 2021
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