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● Goedkeuring van vorig verslag (08/02/2022) 
- OK, goedgekeurd 
  

● Financieel verslag 
 - Niet erg veranderd 
 - Uitgaven: dessert Carnaval + ontbijt sneeuwklassen 
 - Cashback Trooper 
 - Niet alle rekeningen van o.a. Carnaval (Erwin) ontvangen 
 
● Trooper status 
 - Mooie cashback op Q1 2022 
 - Toch al € 1238,33 sinds we met Trooper gestart zijn. 
 
● Feedback Wondere Pluim 
 - 3de editie, 1ste keer in onze regio 
 - Positieve Feedback 

- Van onze school zijn er maar liefst 21 laureaten (uit 36 verhalen). Zij krijgen allemaal een plaats in 
het “pluim-boek” en zullen ook uitgenodigd worden op het pluimfeest in CC De Meent op zaterdag 
18 juni, tussen 16 uur en 18 uur. 
- Op school heeft een kinderjury ook per klas een laureaat gekozen. 

 
● Feedback Carnaval 
 - Veilig parcours gedaan samen met de politie 
 - Alles ging vlot 

- Genoeg frietjes en nuggets of alternatief 
 
● Feedback ontbijt terugkeer sneeuwklassen - 19 maart 
 - Timing bus (was te vroeg), waardoor er even wat stress was voor de koeken… 
 - Iedereen wel blij 
 - Genoeg in elk pakje 

- Zelfde concept doen binnen 2 jaar?? 
 
● Feedback Etentje ouderraad 
 - Een gemiste kans 

- Datum was wel in februari uitgestuurd 
- Volgend jaar best ook een groepje aanduiden om dit beter op te volgen. 

 
● Feedback Schoolraad 

- Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het financieel wel moeilijk is om o.a. de sneeuwklassen 
te blijven sponsoren. 
- Misschien moet er toch eens nagedacht worden om wat spaarcenten opzij te houden van de 
ouderraad? Of een bijkomende actie te doen? 
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● Voorbereiding Schoolfeest & Sponsoring 
 - Sporthal normaliter bezet, elektriciteit in de tuin zal dus zee beperkt zijn! 
 - Buren verwittigen 
 - Klein team gaat volgende week 10/05 planning en organisatie voorbereiden 

- Sponsoring: lijst doorgenomen en al wat verdeeld. Er volgt nog een mail. 
- Manu mailt voorbeeld van affiche en sponsorboekje door 
- Vincent zou zelf de affiche kunnen aanpassen en ergens laten printen 

  
● Voorbereiding Spaghettifestijn 
 - Alexandre organiseert de brainstorming 
 
● Organiseren diploma uitreiking 3de kleuterklas 
 - Datum? → Sandra 
 
● Organiseren feestje voor het zesde leerjaar 
 - Datum? Esther bespreekt dit nog met meester Luc en enkele ouders. 
 
● Klusjesdag 
 - Niet nodig om een datum vast te leggen. Meeste klusjes zullen op de lijst van de gemeente staan.  
 
● Vast te leggen data 

- Dinsdag 10 mei: 
o Fietsactiviteiten voor de lagere school 
o Theatervoorstelling Vroemtuut voor de kleuterschool (op school) 

- Woensdag 11 mei: fietsactiviteiten voor de kleuterschool 

- Donderdag 12 mei:  
o fietstocht 3de en 4de leerjaar 
o K0 en K1 naar de kinderboerderij (hele dag) 

- Vrijdag 13 mei:  
o fietstocht 5de en 6de leerjaar 
o L2 naar FeliXart (hele dag) 

- Maandag 16 mei: vertrek zeeklassen 

- Dinsdag 17 mei: oudercontact KS 

- Vrijdag 20 mei: terugkeer zeeklassen 

- Dinsdag 24 mei: PV – Geen studie voor 3-4-5-6 

- Donderdag 26 mei: 1ste communie (15 uur) 

- Dinsdag 31 mei: workshop muziek voor K0 en K1 (op school) 

- Donderdag 2 juni: theatervoorstelling K0 en K1 in Vorst (Ten Weyngaert) 

- Zondag 5 juni: vormsel 

- Dinsdag 7 juni: K2 naar de kinderboerderij (hele dag) 

- Zaterdag 18 juni: pluimfeest? 

- Zaterdag 25 juni: schoolfeest 

- Dinsdag 28 juni: schoolreis 

- Donderdag 30 juni: laatste schooldag (tot 12.05 uur) 
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● Varia 
 - Vragen aan juf Lorena om ook de telefoon bij haar te houden.  
 
● Datum volgende vergadering 
27 september 2022 


