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VERSLAG OUDERCOMITE 18 april 2017 

 

Aanwezig voor de ouderraad: Jozefien, Miranda, Sylvie, Ann, Charlotte, Eva, Sofie, Ann-

Sofie, Kelly, Jo, Angela, Guy, Liselotte, Ine V. 

Aanwezig voor de school: Dir. Veronique, Juf Brigitte, Juf Tine 

Verontschuldigd: Romina, Ine B 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Goedgekeurd 

• Geluiddempende panelen: betere akoestiek in de refter, panelen storen weinig 

qua zicht. 

• Frietjesdag: eventueel andere offertes opvragen oa Belles frietmobiel 

www.bellesversefrietjes.be 

• Yogales: papa van Elise wil dit gratis komen doen op school, eventueel in een 

turnles (max 10/12 kinderen per groep). De kinderen zouden zelf voor een matje 

moeten zorgen. School neemt contact op om verder af te spreken.  

• Schoolraad: Guy neemt de functie als afgevaardigde van de ouders op in de 

schoolraad. Juf Annie Vandewiele zal vertegenwoordiger zijn voor de wijk.  

• Dinner and dance 17 juni in de Hoop is gereserveerd. Sylvie stuurt nog mail om 

aanwezigheid te bevestigen.  
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2. Nieuws uit de school 

• Opendeurdag: 6 mei van 10-12u30. De ouderraadleden zullen de nieuwe ouders 

rondleiden. Er is een bar aanwezig maar geen eetstand. Het optreden is om 12u. 

Sylvie, Angela en Ine, Charlotte, Ann-Sofie, Eva zullen de nieuwe ouders 

rondleiden. 

• Schilder en schuurwerken: de electriciteitsrollen van in het bos zouden nog 

moeten worden afgeschuurd en behandeld (info bij Elise) 

• Nieuwbouw werd vandaag in gebruik genomen door de derde kleuters, oude klas 

wordt nu gebruikt voor schrijfdans en bewegingsleer.  

 

3. Evaluatie verfraaiing speelplaats 

• De kinderen zijn heel enthousiast 

• Naast de leuke aanpassingen zal de grond nog geverfd worden. Oproep voor 

helpende handjes:  

➢ Eerst moet speelplaats afgespoten worden, daarna geverfd 

➢ Voorstel afspuiten op 28 april zal Juf Brigitte starten (er mogen nog 

andere helpers komen) op 29 april in de namiddag: Eva, Sylvie, Kelly, 

Jo  

➢ zondag 30 april verven Jo, Kelly, Clem, Jozefien, Juf Tine, Ann-Sofie 

en Sylvie (weer afwachten).  

➢ School zorgt voor verf en alles wat nog nodig is van materiaal. De 

werkgroep zorgt voor het verfplan.  

➢ Hoge drukreiniger van  Kelly, school en Jo. Watervoorziening in keuken 

en jongenstoiletten.  

 

4. Planning – budgetten nieuw schooljaar 2017-2018 

• Culturele activiteit voor volgend schooljaar: de verhalenkat, gebaseerd op het 

boek “geluk voor kinderen”, Juf Marleen reseveert 

• Schoolfeest 23-24 maart 2018 in de Coorenaer in Desselgem 
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• Fuif 24 februari 2018 werkgroep : Jozefien, Kelly, Miranda, Jo, Charlotte, 

Liselotte 

• Kaas- en wijnavond 30 september 2017 werkgroep: Guy, Sofie, Kelly, Eva, 

eventueel nog 2 juffen?   

• Pannenkoeken voor Sinterklaas brief meegeven na de herfstvakantie, week 6 

november.  

• Ideetjes voor volgende projecten: materiaal voor turnzaal en nieuwbouw 

• Ijsjes donderdag 29 juni om 15u: An, Ine en Angela.  

 

5. Varia 

• Zoektocht wie wordt de nieuwe voorzitter en secretaris van het oudercomité?  

• Duidelijker maken wat het oudercomité juist doet, meer duidelijkheid naar de 

ouders toe. Idee: jaaroverzicht 

• Infoavonden: 12 september 2-3-4 de leerjaar 


