
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 29/03/2022 

 

Aanwezig:  

 

Ann-Sofie Sabbe, Laurence Delmote, Marie Claeys, Liselotte Algoet, Stephanie De Stoop, Tine 

Vanbrakel, Angela Ostyn, Jozefien Eggermont, Eline Dujardin 

 

Mevrouw Directeur, juf Melissa, juf Tine 

 

Agendapunten 

 

1. Nieuws uit de school 

 

- Aantal lln. per 1 februari 2022: peuterklas schooljaar 2022-2023 volzet 

- Infrastructuur: 

i. Afwerking zoveel mogelijk tijdens de Paasvakantie, maar leverproblemen (kleine toiletjes); 

afwerking met gekleurde betonplaten; sanitair in kleur 

ii. Zonnepanelen worden ook binnenkort geleverd 

iii. Speeltoestellen zijn geïnstalleerd – heel positieve reacties; er komt ook nog een peutertoestel 

met de oudersponsoring 

iv. Nieuwe gasleiding geïnstalleerd – gras zal opnieuw gezaaid worden 

- Afscheid juf Hilde is zeer goed verlopen 

- Voorbereiding afscheid juf Yvonne 

- Juf Melissa blijft tot het einde van het schooljaar 

 

2. Ijskar op school 

 

- Als afsluiter van de Verkeersweek: Angela neemt contact op met ijskar 

- 2 à 3 soorten 

- Potjes voor de kleuters; hoorntjes voor lager 

- 120 lager en 98 kleuter; 15 leerkrachten/Directie 

 

3. Stand van zaken Pannenkoekenverkoop  

 

- 509kg verkocht 

- Bedeling op donderdag 31 maart 

- Zakjes en etiketten nog op school 

 

4. Frietjesdag 24 juni 2022 + activiteit/optredentje 

 

- Fluothema 

- Vrij podium wordt georganiseerd vanuit de klassen 

- Frietmobiel regelen 



- Werkgroep: Ann-Sofie, Eline, ... 
 

5. Evaluatie carnavalsweek 21-25 februari 2022 

 

- Elke dag een item/attribuut in een ander kleur; kinderen vonden het heel leuk; voor herhaling 

vatbaar 

 
6. Einde schooljaar 6e leerjaar 

 

- 13 leerlingen 

- T-shirt? Foto? Commentaar is dat t-shirts later niet meer gebruikt worden. 

- Vorig jaar was er een ontbijt van Steven’s Foodbar; te bespreken met juf Greet 

 

7. Varia 

 

- Kiss & Ride: wijkagent + af en toe herinnering in thema 

- Caravan: bezinningsplekje / afkoelplekje / voorleesplekje 

- Boekenruilkastje: moet op tijd en stond gecirculeerd worden 

- Stijgende energieprijzen:  

i. Zonnepanelen (worden nog dit schooljaar geïnstalleerd) 

- Kinderen uit Oekraïne: in Keukeldam is eerste kindje aangekomen 

 

Volgende vergadering 

 

Dinsdag 31 mei 2022 om 20u 
 
 
 
 


