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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 13 DECEMBER 2022 

AANWEZIGEN 

Kim, Michaël, Dirk V., Stefanie, Ann, Matthias, Juf Nathalie, Juf Annemie 

AGENDA  

- Nabespreking bezoek Sint 
- Spaghettiverkoop 
- Sponsoring 
- Voorbereiding eetfestijn 2023 
- 2dehandsbeurs / Rommelmarkt 
- Schoolfeest 
- Varia 

NABESPREKING SINT 

- Alleen positieve reacties op bezoek Sint en de show van Mr. Crazy was geslaagd. 
- Ann vraagt of een extra show voor de kinderen van de lagere school mogelijk is? 
- Michaël boekt Mr. Crazy alvast voor 2023 en doet navraag voor eventuele extra show 

NABESPREKING SPAGHETTIVERKOOP 

- Alles is goed verlopen. Met dank aan alle helpende handen en de organisatie van Juf Els. 
- 1 algemene opmerking over de communicatie rond 1 kg gratis spaghetti. Een aantal mensen dachten 1 

kg extra saus te krijgen. 
- De winst voor de 3 scholen zal integraal besteed worden aan de ICT klassen 
- In de toekomst afhaling sneller afronden. Na 17u30 waren er nog weinig afhalingen.  

 

SPONSORING 

- We zijn volop opzoek naar sponsors. Er is reeds een mooi bedrag ingezameld, maar nog meer is 
mogelijk.  

- We zoeken nog hoofdprijzen 
- Aub shared Excel i.v.m. sponsoring up to date houden 

 
 

VOORBEREIDING EETFESTIJN 

- Kim heeft een to-do lijst. Ze zal deze aan alle leden bezorgen zodat we de taken kunnen verdelen in 
werkgroepen. 

- Juf Annemie vraagt aan Juf Peggy of drukwerk bij verkoopkaarten op school kan worden geprint ( 1 
exemplaar/ oudste van gezin). Ann maakt brief 
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- Vraag stellen aan traiteur om op zaterdag 1 uur vroeger te starten(17u30) 
- Idee Juf Nathalie: Tekeningverkoop i.p.v. lotjesverkoop. In ruil voor tekening->prijs.  
- Voorraad kelder te checken 

2DE HANDSBEURS / ROMMELMARKT 

- Save the date: Zondag 26 maart 2023 
- 2dehands en boekenbeurs met praatcafe 
- Tekenwedstrijd 
- Idee Dirk V.: Initiatief voor goed doel toevoegen 

 

SCHOOLFEEST 

- Gezien succes van het schoolfeest editie 2022: Concept grotendeels behouden, met optredens i.p.v. 
wandeling. 

- Eventuele bestelling van grote tent dient nog te worden vastgelegd. Vraag van de Ouderraad aan de 
directie: Is een grote tent een noodzaak? Verder te bespreken volgende vergadering. 

VARIA 

- Vraag van de school: eind januari: opening nieuwe kleuterklassen. Kan de Ouderraad de school 
steunen in het aanbieden van een cadeau voor de kinderen? 

- Ann vraagt of er meer speelgoed voor de lagere school op de speelplaats kan worden voorzien 
- Varia: Juf Veerle (3e kleuterklas) doet een oproep voor vogelhuisjes en voederplankjes. 

 


