
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 07/09/2021 

 

Aanwezig:  

 

Liselotte Algoet, Laurence Delmote, Sofie Delodder, Elise Nuyttens, Ilse Piers, Ann-Sofie Sabbe, Jo 

Desmet, Eline Dujardin 

 

Potentiële nieuwe leden: Marie Claeys, Celine Allaert, Stephanie De Stoop 

 

 

1. BRAINSTORMSESSIE: IDEEËN SCHOOLJAAR 2021-2021 

 
 
A. Kiss-& ride strook: actie/filmpje organiseren voor bewustmaking? 

 
B. Vaste activiteiten 

 
- Kaas- en wijnavond (Laurence, Lieselot, Eline, Liselotte, Sofie) 

o 20 november 2021 

o Aandachtspunt: speciale activiteit voor de kinderen (grime, ballonplooien, visput, 

gekke kapsels, kinderdisco, knutselen, film) → ongeveer 100 kinderen (?) 

o Liselotte komt bij de groep en neemt de kinderactiviteit voor haar rekening 

o Uitnodiging maken (Eline) 

- Pannenkoeken (Eline, Elise, Ann-Sofie) 

o Donderdag 24 februari 2022: levering + telling 

- Frietjesdag + fluofuif (Ann-Sofie, Eline) 

o 24 juni 2022 

o Frituurmobiel Cindy (aandachtspunt: grotere porties) 

o Fuif (aandachtspunt: einduur) / activiteit 

- Ijskar (Angela) 

o Bijvoorbeeld als afsluit van een themaweek (verkeersweek) 

- Voorleesweek 

o Week van 20 november? 

o Ouders of grootouders die komen voorlezen 

o Niet in het vierde, vijfde en zesde leerjaar 

o Link met Boekenbeurs (30 oktober – 1 november) 

o Link met boekenruilkast 

 
C. Nieuw 

 
We willen als Oudercomité meer dan alleen geld inzamelen. We willen ons ook actief inzetten voor de 
kinderen en de school. 
 
Ideeën 

- Carnavalsweek: elke dag in een andere kleur (+ elke dag een gesponsord gadget of stuk fruit 

in themakleur) 



- Boekenruilkast: wie maakt de kast? VTI? Wie kent een hobbyist? Oproep op facebook? 

- Beroepenweek: AirForce (Koksijde): helikopter + dag/week over de beroepen + de brandweer 

+ de politie (eventueel te verdelen over verschillende jaren) 

- Hondenopleiding (Gullegem) voor hulp aan mensen in nood / training (met puppies) 

- Cultuur op school; De Schakel; Poppenkast voor de allerkleinsten (doet school een voorstel of 

komt dit van het OC?) 

- Strapdag 17 september 2021 (aansporen om met de fiets of step of te voet naar school te 

komen: OC voorziet een leuk gadget voor in het verkeer ’s ochtends aan de poort vanaf 8u – 

Ann-Sofie, Celine, Marie, Ilse) + combinatie Kiss&Ride mededeling 

Andere projecten 
- Speelplaats ontharden, groener maken, speeltuigen, “natuur in je buurt”, klimaatspeelplaats: 

subsidies (Ilse bekijkt de mogelijkheden, Jo, juf Greet?); zie Aquafin (cfr. Sint-Paulus Kortrijk) 

 
2. VARIA 

 
- Peuterklas: 33 kindjes – hoe ziet men dit in de toekomst? Er zijn bezorgdheden omtrent de 

graadklassen – graag meer toelichting 

- Fotograaf van het OC aanwezig op elk evenement 

- Fietsenstalling aanpakken: inzetten op duurzame mobiliteit (minder wagens, meer fietsen, 

betere / ordentelijke fietsenstalling)  

 
3. VOLGENDE VERGADERING 

 

- 8 november 2021 om 20u 

 

 
 
 
 
 
 


