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VERSLAG dinsdag 16 november 2021 om 20.00 uur 

 

● Goedkeuring van vorig verslag (28/09/2021) 

- Sponsor-/Tombola Team: Nog steeds geen vrijwilligers → Toni stuurt een reminder mail in de groep 

- Zijn de tabletten beveiligd op internet: Meester Manu heeft zich geïnformeerd maar niets specifiek 
gemerkt 

- Wondere Pluim 2021 : meer nieuws op 8 december, Manu stuurt een mail 

- Questi probleempje qua antwoorden naar “ALL” : is keuze van leerkracht: gesprek of mededeling. Hier zit 
een verschil op. Leerkrachten zijn op de hoogte. 

- Lijst helpende handen: geen tegenreactie. Die mensen blijven staan en worden gemaild wanneer nodig. 

 

● Financieel verslag 

- Niets gebeurd sinds vorig verslag buiten dag van de leerkracht en Trooper contributie. 

 

● Trooper status 

- Altijd mooi meegenomen maar gebruik kan nog steeds hoger… 

→ Misschien tip voor “promoteam”? Op Trooper zijn er regelmatig filmpjes n.a.v. bv. Black Friday, Kerst,… 
die de extra kortingen in de kijker zetten. Misschien goed om deze filmpjes regelmatiger te delen via 
Facebook, Instagram,…? 

  

● Feedback dag van de leerkracht 

- Heel leuke verassing en met plezier gedaan vanuit de ouderraad 

- Werd zeer geapprecieerd door de leerkrachten 

- Nog eens dank aan Erwin ! 

 

● Spaghettifestijn 

- Aangezien planning en Covid stellen we voor om naar oktober 2022 te mikken. 

- Zou op het thema Halloween kunnen? 

- Via klein comité beslissen hoe, wanneer en waar (Erwin, Manu, Alexandre, Vanessa, Toni) 

- Met paar mensen Het Huys ter plaatse ook eens gaan bekijken 

 

● Voorbereiding kerstmarkt? 

- Sandra: wat zal regering woensdag nog beslissen? Of lokaal bestuur later? 

- Sowieso meer helpende handen nodig als we het zouden organiseren 
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- Aanbod +/- gelijk aan vorige editie (CAVA wel buiten bedienen, door ouders gemaakte items gaan we niet 
doen door gezondheidsmaatregelen) 

→ GEEN KERSTMARKT dit jaar. Risico te groot. CST geen garantie. We willen ook geen mensen uitsluiten of 
veel inspanningen doen voor misschien kleinere opkomst… 

 

- Welk alternatief voor de kinderen? 

 - kerstman laten komen? 

 - schminken, karoako,… 

- meester Manu zal dit woensdag bekijken met de leerkrachten. Vrijdag 24 december zal er alleszins 
in de klassen IETS gebeuren, er kan dus ook iets extra voor de leerlingen. Meester Manu houdt de 
OR op de hoogte als er helpende handen of financieel iets nodig zou zijn.  

 

- Welk alternatief voor “verloren inkomsten” kerstmarkt? 

- Idee Erwin: zou iedereen van de ouderraad iets kunnen/willen doen als service voor anderen? 

 - babysit 

 - chauffeur 

 - Koken 

- Andere ideeën: ontbijtmand of terug een kook-/knutselactiviteit waarbij ouders met de kinderen iets 
kunnen doen… 

→ volgende vergadering ideeën eens samenleggen. Nieuwe suggesties zijn welkom! 

 

● Klusjesdag tijdens carnavalsvakantie? 

- Kijken voor hoe we de banken kunnen verplaatsen → Pascal met idee tegen volgende vergadering 
(wielen, hogere voeten, transpalet,…) 

 

● Ontbijt terugkeer sneeuwklassen - 19 maart 

- Kunnen ze gaan? (Oostenrijk, 2 x prik voor ouder dan 12 jaar,…). Meester Manu overlegt nog met de 
organisatie. 

- Stopplaats bus wordt nog besproken (Frankveld, Aldi,…) 

- Plaats voor ontbijt wordt nog besproken: kantine voetbal (Sandra), Regenboog (Manu), feestzaal (Manu), 
Paviljoentje (Manu),… 

- Met tenten werken? Ook rekening houden dat we sanitair nodig hebben 

- Toni legt nadien contacten met FR ouderraad 

- Indien door COVID geen fysiek ontbijt, kleine pakketjes meegeven 
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● Vast te leggen data 

- Woensdag 24 november: pedagogische studiedag 

- Dinsdag 30 november: L1 en L2 naar speelgoedmuseum Mechelen 

- Vrijdag 3 december, 15.30 uur: Sintzakjes 

- Maandag 6 december: Sint op school 

- Donderdag 16 december: K2 en K3 naar CC De Meent 

- Dinsdag 21 december: L5 en L6 naar CC De Meent 

- Vrijdag 24 december: 
o Kerstrapport 
o Halve dag school – bewaking tot 16 uur 

- Woensdag 12 januari: ijsschaatsen K1->K3 

- Dinsdag 18 januari: Oudercontact KS en LS 

- Donderdag 27 januari: L3 naar GC Het Huys (Ukkel) 
 

● Varia 

- Jammer dat we alweer geen Kerstmarkt kunnen doen      

- Erwin zorgt voor mandarijntjes 

 

 

Volgende datum: dinsdag 8 februari 2022 

 

 


