
Verslag vergadering ouderraad maandag 8 januari 2018 
 

Aanwezig:  directeur Véronique, juf Erica, juf Laura, Elke, Veerle, Joke,  

Fiene, Aurélia, Lien, Zouka, Isabel, Valerie, Aurélia 

 

1. Kerstmarkt 

• 319 aanwezigen 

• Prijzen tombola best anders ordenen, zodat zij sneller kunnen teruggevonden 

worden.  Nog een groot aantal prijzen over voor de volgende editie. 

• Wat met opbrengst deze was voorzien voor verfraaiing van de kleuterspeelplaats en 

ook een deel spelmateriaal voor lager.  Leerkrachten bekijken wat ze kunnen 

aankopen en doen dan een voorstel. 

• Kerstman iets minder in beeld.  Misschien in een volgende editie een prominentere 

rol geven en eventueel in de hoek waar er gezongen wordt de mogelijkheid geven 

dat de kinderen daar de kerstman kunnen ontmoeten. 

 

2. Sinterklaas 

• De ouderraad stelt voor om aan de kinderen geen snoepzakje meer te schenken, 

omdat het soms thuis blijft liggen en niet meer opgegeten wordt, , omdat er tijdens 

de Sinterklaasperiode al op veel plaatsen snoepgoed wordt uitgedeeld. 

• Voorstel van de ouderraad om de sintgeschenken niet meer te sponsoren omdat dit 

niet kan gecommuniceerd worden naar de ouders. 

 

3. Koekjesverkoop 

• Goed voor een eerste editie.  

• Een deel van de opbrengst werd geschonken aan school voor snoepgoed en 

geschenken. 

• Lotuspakket is erg geslaagd en lekker. 

• Voor herhaling vatbaar 

 

4. Reanimatieavond van het Rode Kruis 

• Zeer leuke sessie.  Mensen die er waren vonden het goed. 

• 15 aanwezigen.  Blijkbaar is er weinig interesse hiervoor. 

• Attesten worden uitgedeeld. 

 

5. Schrijver – maart 2018 

• Deze activiteit wordt geschrapt gezien de hoge kostprijs. 

 

6. Rommelmarkt 05/05/2018 van 10u tot 14u 

• De taken worden in werkgroepjes verdeeld. 

• Joke kijkt na wat de regels zijn ivm een eventuele veiling van kunstwerken gemaakt 

op school. 



• Catering : voorstel om evt. croque monsieur, hotdog, … 

 

7. Varia 

Er wordt gevraagd om lijst van sponsors eens na te kijken zodat iedereen die gesponsord 

heeft er op staat en deze bijgevolg correct is, want er zullen bedankingsbrieven verstuurd 

worden. 

 

Data volgende ouderraad telkens om 20u 

Dinsdag 6 maart 

Donderdag 26 april 

Donderdag 7 juni 

 


