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VERSLAG OUDERWERKING 
 DINSDAG 9 NOVEMBER 2021 

AANWEZIGEN 

Dimitri, Michaël, Ann, Evy, meester Dirk, Matthias en Juf Peggy 

AGENDA  

 
- Wafelverkoop 
- Sinterklaas 
- Update 'veilig verkeer rond de school' 
- Kerstverkoop 
- Varia 

WAFELVERKOOP 

- De verkoop is afgesloten en is een succes. 
- Levering op school op donderdag 25 november. We vragen aan de leveranciers om s’ochtends de 

wafels op school af te zetten. 
- De wafels zullen op de dag van de levering door het 6e leerjaar uitgedeeld worden. Voor de grote 

leveringen zullen de betrokken personen aangeschreven worden. 
- Grote leveringen (vanaf 5 dozen) zullen in de refter gezet worden en kunnen na schooltijd(15u-17u) 

opgehaald worden.  

SINTERKLAAS 

- Op maandag 6 december komt Sinterklaas naar de school. Hij zal snoep en cadeaus uitdelen aan de 
kleuters en de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar. 

UPDATE ‘VEILIG VERKEER ROND DE SCHOOL’ 

- Er is een update gekomen van Schepen Ann Van de Spiegel: 
 Meer toezicht door de politie 
 Een plan van het aangelegde pad zal op Gimme komen 
 Er wordt gezorgd voor de aanduiding van de snelheidsbeperking aan de ingang van de school 

(parking ?) 
 

KERSTVERKOOP 

- We nemen de actie van vorige jaar grotendeels over met uitbreiding van een kleine kerstroos. 
- To do:  

 Communicatie aanpassen en uitsturen via Gimme  
 Website aanpassen en online zetten( vragen aan Dirk V.) 
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VARIA 

- Kim heeft via Juf Annemie de vraag gekregen om extra leesboeken aan te schaffen. Er zal een 
rondvraag bij alle leerkrachten gebeuren om te weten wat de nood is. 

- Er is een kerstvoorstelling gepland eind dit jaar, maar of het kan doorgaan zal afhangen van de Covid-
situatie. Meer info vanaf 19 november. Een Covid-safe ticket zal door de toeschouwers moeten 
kunnen worden voorgelegd. Juf Peggy vraagt de hulp van de ouderwerking om de controles uit te 
voeren. 

- We starten onze zoektocht naar mogelijke sponsors 

 


