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Goedkeuring vorig verslag.
Nieuws van de school
- Warme maaltijd: tot nu toe geen toestemming van preventieadviseur omdat refter niet
voldoende geventileerd kan worden. Nu met code geel opnieuw de vraag gesteld en wel
toegestaan mits screening van CO2. Vraag gesteld aan woonzorgcentrum om weer op te
starten. Dit zal nog niet voor volgende week zijn, maar er is dus wel uitzicht op
heropstarten van warme maaltijden.
- Volgend schooljaar in september zullen er tijdelijk weer geen warme maaltijden zijn
wegens de verbouwingen. Andere opties zijn bekeken (buiten school, klooster), maar niet
mogelijk. In eigen klas is niet toegestaan wegens voorschriften voor temperatuur.
- Bouw: oorspronkelijk verwacht 1 sept. Nu opgeschoven naar minstens nieuwjaar, maar
kan nog verder opschuiven.
- Plus-werking: boekenuitleenkastjes maken → oproep voor restjes hout, vernis, verf etc.
- Opendeurdag zon 27 maart: vraag aan ouderraad om cafetaria te bemannen +
schminken → oproep gedaan per mail

-

-

-

Werkgroep Valentijn
Dankjewel aan alle helpers!
Liep vlot. Prefab was handig
Aantal bestellingen: ok (ca. 560)
Volgend jaar update: hogere prijzen (inkoopprijzen duidelijk hoger dan voorbije jaren) +
andere week (cf. concurrentie in valentijnsweekend)?
Bevestigingsmails bestellingen en chauffeurs moeten in het vervolg beter opgevolgd worden
Werkgroep Verkeer
Fluoactie verliep wat minder intensief dit schooljaar
o Hoofdzakelijk door corona
o Wordt opgelost door iedereen die minsten eens fluo droeg een volle spaarkaart te
geven (proberen voor paasvakantie mee te geven)
o Nieuwe starters ook kaartje geven volgend jaar
Werkgroep Schoolfeest
Hulpvraag: catering
Tent opzetten afbreken
Versiering tekenen: afspraak woe 16 maart en vrij 18 maart om 19u30 in de refter.
KLJ: gevraagd voor fietsenstalling + wc. Er is op dat moment een activiteit, dus wordt
voorgelegd aan betreffende leiding.

-

Filmen: er zijn enkele opties (verschillen in kost en professionaliteit worden nog afgewogen)
Leden ouderraad: Annelies, Veerle, Kim, Claire & Randy, Stefanie.

Werkgroep Cultuur
- Werkgroep jaarthema (Juf Sandra, Veronique, Femke, Bettina) organiseert later dit jaar een
boekenfeest
- Werkgroep cultuur kiest ervoor om dit jaar niet zelf iets te organiseren
(Spelletjesnamiddag/quiz), maar hulp te bieden bij het boekenfeest
- Quiz wordt verplaatst naar volgend jaar (Bart, Fred, David).
Werkgroep speelplaats
- Voorzitters voor deze werkgroep zijn Hildegard en Joeri. Er nemen ook 5 leerkrachten deel
aan deze werkgroep.
- Volgende vergadering 1e week voor de paasvakantie 30 maart
- Er zijn reeds veel concrete ideeën, de subsidie dossiers worden momenteel uitgeschreven.
- Op zoek naar financiering en materiaal
- Samenwerken met scholen die werken tegen materiaalkost
- Op schoolfeest standje om extra mankracht te ronselen
- 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. → augustus/september
Andere
- Schoolraad: maaltijden kwamen aan bod (zie hierboven).
N.a.v. enquete: 93,5% van ouders verkiest om de huidige schooluren te behouden.
Het verslag van de schoolraad is steeds consulteerbaar na aanvraag bij de directie.
- Kriebelteam: vorige week doorgegaan. Volgende editie zal plaatsvinden na de paasvakantie.
- Penningmeester: Joke zal Petronella vervangen. Overdracht moet nog steeds gebeuren.
- Leerlingenraad: vond plaats 17Jan2022. Bevraging onder leiding van de gemeente over wat
de kinderen zouden willen veranderen in de gemeente. Volgend jaar wil Jessie overnemen
van Melissa.
- LOK: vergadering vond plaats op 7Feb2022. Er komt weer een zomerschool voor kinderen
met achterstand. Bespreking inschrijving voor zomerkampjes.
Mobiliteitsraad: De mobiliteitsraad is een nieuwe gemeentelijke adviesraad (zoals het LOK).
Daarbij zijn o.a. alle scholen vertegenwoordigd, maar ook iemand van politie, brandweer,
landbouwers, fietsersbond, ... en 8 inwoners die zichzelf kandidaat stelden. Annelies
vertegenwoordigt vbs Eke. Sofie en David zijn kandidaat vervanger. Opstart vond plaats op
10Feb2022. We proberen via dit kanaal de problemen aan de schoolpoort aan te kaarten.
- Spelletjes over de middag – is niet doorgegaan deze winter owv corona. Wordt nu wel in de
lente gepland op vrijdagmiddagen. Jessie en Hildegard zijn kandidaat. Er werd een oproep
gedaan voor meer ouders.
- Sport begeleiden over de middag – 6e begeleidt dit; iemand van OR houdt toezicht. Dit kan
na de paasvakantie weer opgestart worden. Voorstel: dinsdagmiddagen (nog overleggen
met juf Meredith). Jessie is vrij op dinsdagen. Er werd een oproep gedaan voor meer
ouders.
Varia:
- Wat is de reden voor mondmaskers op de zwembus? Op vraag van de busmaatschappij.

Belangrijke data:
Schoolfeest 22-23Apr
OR6 28apr
OR7 9jun

