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VERSLAG OUDERRAAD 
 DINSDAG 10 JANUARI 2023 

AANWEZIGEN 

Kim, Michaël, Matthias, Ann, Dirk V, Elisa, Robin, meester Dirk, Juf Carine en Juf Peggy 

AGENDA  

- Eetfestijn 

- 2dehandsbeurs 

- Opening nieuwe kleuterklassen 

- Varia 

EETFESTIJN 

De voorbereiding is volop aan de gang. Vele zaken zijn al geregeld, maar dit zijn nog de to-do’s: 

 Handjes om op iedere tafel te leggen 
 Tafelnummering (Elisa) 
 Afvoer afval: container te voorzien. (Michaël) 
 T-shirts voor de vrijwilligers in kleur groen (Dimitri contacteert drukker) 
 Bestelling onderleggers met hierop onze sponsors (Dimitri -> drukker) 
 Spel 21 (Michaël) 
 Dranken: drankenhandel contacteren voor bevestiging. Aanbod frisdranken en bieren gelijk aan vorige 

eetfestijn in Zaal ‘Ons Huis’. 
Wijnen en Aperitief (Stefanie) 

 Afspraak met zaal (Matthias) om mogelijkheid tot elektronisch betalen te testen 
 Tombola: Directie informeert bij de gemeente voor waardebonnen t.v.v. Roosdaalse handelszaken 
 Takenlijst werd naar directie gestuurd. Volgende week zullen leerkrachten hun taak kunnen kiezen 

hebben en zal de lijst ingevuld aan Dimitri bezorgd worden. 
 

Opmerking Kim:  

 Traiteur wil op zaterdag starten om 18u, deuren gaan open om 17u30.  
 Zondag start traiteur om 11u30 (deuren open om 11u) 

2DEHANDSBEURS 

- Datum: 26 maart (aankondiging eind februari via Gimme, Facebook,… + Flyer op het eetfestijn 
- Navraag bij gemeente: gebruik Polyvalente zaal van de school: Juf Peggy vraagt dit na 
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OPENING NIEUWE KLEUTERKLASSEN 

- Op vrijdag 27 januari zal het nieuwe schoolgebouw voor de kleuters geopend worden door de 
burgemeester, schepenen en de schooldirectie. Ouders, kinderen, leerkrachten,… zijn uitgenodigd. 
De school besliste samen met de leerkrachten om voor de kinderen een klein cadeau te voorzien. Er 
werd gekozen voor een ballon met het logo van de Ouderraad. 
De Ouderraad wil deze met plezier voorzien. 

VARIA 

- Vraag Dirk V.: Desserts warme maaltijden: krijgen alle kinderen dit altijd mee en hoe werkt dit? 
- Factuur warme maaltijd: 23 december staat op factuur, terwijl 3 tot 6e leerjaar niet warm heeft 

gegeten. 
- Ann: Speelgoed voor lagere school: vraag naar budget 
- Vraag Matthias: Afscheid 6e leerjaar. Wie van de Ouderraad is beschikbaar op vrijdag 30 juni (avond) 

om te helpen? (Mail volgt) 
 
Organisatie barbecue niet in zaal ‘Ons Huis’ maar in het schoolgebouw? 
Juf Peggy vraagt na of dit mogelijk is. 


