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Goedkeuring vorig verslag. 
 
Nieuws van de school 

  
- De ouderraad kreeg de vraag of er geholpen kan worden bij het verhuizen van het oude 

meubilair van de prefabs naar het vroegere VDK kantoor. Oproep wordt gelanceerd. 
 

Vragen aan de school 
- Impact COVID-19 op het schoolfeest: schoolfeest werd voorlopig verplaatst naar 11-12 maart 

2022. Let wel, dit valt samen met het turnfeest bij OTV.  
o School had bij het bepalen deze datum geen input, school is contractueel verbonden 

aan circus Picolini.  Er wordt ten laatste eind januari een finale beslissing genomen 
(na het volgende overlegcomité).  

 
Werkgroep Valentijn 

- Leerkrachten in deze werkgroep: Céline, Christine, Barbara 
- Datum van het valentijnsontbijt: 13Feb2022 
- Flyeren 
- De inschrijvingen beginnen stilletjes aan binnen te komen. Volgende week komt het bericht 

ook op de lichtkrant van de gemeente. De inschrijvingen worden verlengd tot uiterlijk 1 
Februari.  

- Verder loopt alles volgens schema. De take away zal dit jaar te voet verlopen (owv de 
bouwwerken), hetzelfde systeem als het afhalen van de goodie bags (schoolfeest vorig jaar) 
zal gehanteerd worden. 
 
Werkgroep Verkeer 

- De personen die de cursus voor gemachtigd opzichter volgden zijn sinds eind november druk 
in de weer met de school verkeers veiliger te maken!  

- Fluoactie blijft momenteel op een laag pitje (owv corona), de controles zullen ingehaald 
worden tijdens andere weken.  

o Vanaf nu zullen 2 stickers per keer gegeven worden. 
 

Werkgroep Schoolfeest 
- 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 – voorlopig on hold. 
- 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. Er nemen ook 5 leerkrachten deel 
aan deze werkgroep. 

- Er zijn reeds veel concrete ideeën, de subsidie dossiers worden momenteel uitgeschreven.  
- Werken gaan ten vroegste van start december-januari 2023.  
- De ouderraad is bereid om €5000 uit budget te spenderen aan de werkgroep speelplaats.  
- Acties waarover wordt nagedacht om sponsoring binnen te halen zijn de verkoop van een 

groentepakket/ de verkoop van spaghettisaus. 
- De volgende vergadering gaat door op 9 februari 2022. 

 
Andere 
 

- Schoolraad: Volgende vergadering 10Feb2022 
- Kriebelteam: volgende editie zal plaatsvinden na de kerstvakantie.  
- Penningmeester: Joke zal Petronella vervangen. Overdracht moet nog gebeuren. 
- Leerlingenraad: vond plaats 17Jan2022, feedback tijdens volgende vergadering. 
- LOK: volgende vergadering zal plaatsvinden op 7Feb2022. 

- Spelletjes over de middag – nog even on hold.  
- Sport begeleiden over de middag – nog even on hold. 

 
 
 

Belangrijke data: 
 

OR5 10mar  
OR6 28apr 
OR7 9jun 


