
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 08/11/2021 

 

Aanwezig:  

 

Lieselot Valcke, Laurence Delmote, Miranda Delva, Ilse Piers, Ann-Sofie Sabbe, Nico Sticker, Marie 

Claeys, Celine Allaert, Stephanie De Stoop, Tine Ornelis, Eline Dujardin 

 

Potentieel nieuw lid: Tine Vanbrakel 

 

Agendapunten 

 

1. Voorstelling van de leden OC aan Tine 

 

2. Bespreking kaas- en wijnafhaal 

 

• Inschrijvingen kaas- en wijnavond werden terugbetaald 

• Afhaal op 11 december 2021: 16u30-18u30 – iedereen die wil meehelpen aan de 

voorbereiding, is welkom; we circuleren nog een werkschema 

• Meester Peter maakt QR-code; brieven worden deze week nog meegegeven 

• Inschrijven tot 22 november 2021 

 
3. Voorleesweek 

 

• Ouders/grootouders op school: toegelaten? 

• Ann-Sofie vraagt aan de directeur wat kan en wat niet kan 

• Boekenruilkast: niet aan de openbare weg, wel mogelijk op school; VTI is bezig met het 

ontwerp; klaar tegen 20 november; echtgenoot Liselotte sponsort dit project (hout); 

voorstelling tijdens de week van 20 november 

 

4. Chalet aan de ijspiste: 18 december 2021 van 10u-22u 

 

• Drank, hapjes (snoep, chips, hotdogs,...), herbruikbare bekers (Nico informeert voor 

herbruikbare bekers Duvel) 

• Percolator 

• Prijzen liggen vast; cash te betalen 

• Muziek van de kerstmarkt zelf 

• Miranda heeft nog een verslagje liggen van de vorige edities 

• Per 2 in de chalet en 3e persoon als standby 

• Idee: tekenwedstrijd aan koppelen? Tekening in te dienen aan de chalet = meer ouders 

• → werkgroep nodig 

 

5. Pannenkoekenverkoop 25 februari 2022 (levering en telling op 24 februari) 

 

6. Frietjesdag 24 juni 2022 + activiteit/optredentje 



 
7. Ijskar op school: als afsluiter van een themaweek (Angela?) 

 
 

8. Beroependag 

 

• Thema AirForce: Ilse heeft dit bekeken; we zijn in de running; meer nieuws over een maand; 

zou dan voor april 2022 zijn 

 

9. Cultuur op school 

 

• Na te vragen bij de school 

• OC zal initiatief nemen om een voorstel te doen 

 

10. Strapdag 17 september 2021 

 

• Was een succes! 

• Vraag/opmerking: moesten we wel alle kinderen “belonen” (ook de kinderen die niet met de 

fiets of step of te voet kwamen) 

 

11. Carnavalsweek 21-25 februari 2022 

 

• Elke dag een ander themakleur + stuk fruit in dat kleur 

• Elke dag iets grappigs (zonder aankopen te moeten doen: twee verschillende schoenen, 

...) 

 

12. Varia 

 

• Kerstvakantie: renovatie sanitair blok leerjaar; daarna: bouw nieuw sanitair blok kleuters 

• Schoolomgeving: afzonderlijk fietspad langs Vijfseweg (niet naast de weg); 

tonnagebeperking; kiss&ride: mogelijk om wijkagent/politiecontrole aan te vragen (+ 

afdwinging van de wegcode) 

• Foto’s: snel op website + facebook 

• Goeie afspraken maken goeie vrienden → in elk project of initiatief van het OC: wie doet 

wat wanneer? 

 

Volgende vergadering 

 

13 januari 2022 om 20u 

 
 
 
 
 
 


