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Goedkeuring vorig verslag. 
 
Nieuws van de school 

- Bouw: De grondwerken zijn nog steeds gaande (bewapening, fundering, liftschacht). Omwille 
van corona is er mogelijks een probleem met de levering van het materiaal.  

- COVID-19: De berichtgeving vanuit het CLB, de gemeente en de centrale contact tracing ligt 
niet meer op dezelfde lijn, dus dit zorgt soms voor verwarring. Een klas gaat in quarantaine 
vanaf het moment dat er 4 kinderen besmet zijn in één klas, of als de leerkracht positief is 
(ook broers en zussen gaan in quarantaine). CO2 meters worden optimaal gebruikt, net zoals 
verluchting. De refter wordt niet gebruikt en alle buitenschoolse uitstappen zijn afgelast.  
De ouders van kinderen in een klas in quarantaine krijgen via classroom een attest voor de 
werkgever (te gebruiken indien nodig voor het werken van thuis uit).  

 
Vragen aan de school 

- Impact COVID-19 op het schoolfeest? Voorlopig wordt er verder geoefend op de nummers. 
Klas 3-4-5-6 oefent klas overschrijdend (buiten, op afstand, met mondmasker).  

- Er is geen praatcafé bij de komst van de sint (dit werd reeds gecommuniceerd via classroom). 
Sint komt fysiek naar school (op afstand, met mondmasker en per klasbubbel).  
 
Werkgroep Valentijn 

- Leerkrachten in deze werkgroep: Céline, Christine, Barbara 
- Datum van het valentijnsontbijt: 13Feb2022 
- De eerste vergadering zal plaatsvinden op 2Dec.  

 
Werkgroep Verkeer 

- De personen die de cursus voor gemachtigd opzichter volgden wachten nog op de 
certificaten. Van zodra deze ontvangen werden kan de extra hulp aan de schoolpoort 
ingeschakeld worden. 

- Fluoactie momenteel op een laag pitje (owv corona), de controles zullen ingehaald worden 
tijdens andere weken. Ook de kaartjes aan de boekentassen komen nog. 

- Er wordt een mail opgesteld naar de gemeente ivm de verkeers(on)veiligheid van de 
gemeentelijke parking aan de school (kant klooster). 

 
Werkgroep Schoolfeest 

- Het schoolfeest volgend schooljaar loopt terug in samenwerking met Circus Picolini. De tent 
komt toe op zondag 30 januari, de voorstellingen gaan door op vrijdag en zaterdag (4-5 
Februari). De tent wordt opnieuw afgebroken na de laatste voorstelling. 



- Sponsoring werd reeds gevraagd aan een beperkte groep mensen. De sponsors komen 
binnen. Ook de ouderraad zal helpen om op pad te gaan bij plaatselijke handelaars. Bij 
vragen of indien je nog mensen kent die zouden willen sponsoren kan je bij Veerle terecht. 

- Er wordt nog gezocht naar iemand die de voorstellingen kan filmen. Stefanie vraagt verdere 
info aan Mevr. Leen. Fotograaf werd reeds gevonden. 

- De ticketverkoop wordt voorlopig uitgesteld.  
- Leden ouderraad: Annelies, Veerle, Kim, Claire & Randy, Stefanie. 

 
Werkgroep Cultuur 

- Spelletjesnamiddag zal georganiseerd worden in het voorjaar.   
- Ruilboekenbeurs is ook een mogelijke optie en past in het jaarthema (school te bevestigen of 

 hieromtrent reeds iets beslist werd).  
- Quiz wordt verplaatst naar volgend jaar (Bart, Fred, David). 
- Leerkrachten in deze werkgroep: Epi, Lies, Hilde 

 
Werkgroep speelplaats 

- Voorzitters voor deze werkgroep zijn Hildegard en Joeri 
- Datum eerste vergadering werd afgesproken: 23Nov2021 met Leen en leerkrachten. Er wordt 

gekeken om samen te zitten met de volledige werkgroep in december (te bevestigen). 
- Eerste vergadering zal plaatsvinden met de leerkrachten en mevrouw Leen op 30Nov, daarna 

volgt een vergadering met alle personen die zich voor deze werkgroep hadden opgegeven.  
 

Andere 
 

- Schoolraad: Volgende vergadering werd nog niet gepland. 
- Kriebelteam: volgende editie zal plaatsvinden na de kerstvakantie.  
- Penningmeester: Joke zal Petronella vervangen. Overdracht moet nog gebeuren. 
- Leerlingenraad:  

- Verkeersspel werd gewonnen (kleuters tot L6) – bestaande quizvragen per graad. Werd 
uitgetest met de leerlingenraad. 

- Werden reeds verwezenlijkt: klok op de speelplaats, vaker pasta op het menu, soep met 
balletjes, speelgoedkoffer met spelrooster voor op de speelplaats, ballenman op de 
speelplaats, basketten voor 4-5-6.  

- Er werd gestemd over de tickets voor het circus (ontworpen door de leerlingen). Elke klas 
koos twee favorieten per klas en de leerlingenraad koos dan de definitieve tekening. 

- Ideeen voor de nieuwe speelpaats: Boekenhoekje, tekenplekje. 
 

- LOK: volgende vergadering zal plaatsvinden op 7Feb2022. 
- Spelletjes over de middag – nog even on hold.  
- Sport begeleiden over de middag – nog even on hold. 
- VCOV (Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen): blijven we hier lid van? Op 

de website is heel wat materiaal terug te vinden, lijkt toch handig te zijn. 
 

Belangrijke data: 
 

OR4 20jan 
OR5 10mar  
OR6 28apr 
OR7 9jun 


