
Verslag ouderraad 07/11/2022 
 
Aanwezig: Veronique, juf Annoek, juf Liesbeth, Griet, Elynn, Roel, Charlotte, Timothy 
Verontschuldigd: Leen, Pieter, Joline 
 

  Evaluatie Schoolfeest: 

• Grote opkomst, enthousiaste (groot)ouders, mooi optreden 
• Goed dat de ouderraad de bar organiseerde 
• Dankbaar voor de attentie van de ouderraad aan het personeel (bloemen of 

fles) 
• Taart was een succes 
• Volgende keer wat extra hulp voor de afwas inschakelen 
• factuur Colruyt is aangevraagd. Ondertussen al terecht en doorgegeven aan 

Veronique 
• Timothy zal een draaiboek opmaken  
• We kregen veel de vraag of het schoolfeest gefilmd werd en/of er foto’s 

werden genomen (zie website) Is het een optie om het schoolfeest te laten 
filmen? Iemand die dit als hobby doet? Via firma zal dit redelijk wat kosten. 

• Tekstje meester Peter - toevoegingen? Bedanking taart en hulp familieleden 
• Polo van een papa Bruno voorlopig nog niet ontvangen. Eens een mailtje 

sturen? Polo’s best op één plaats verzamelen.  
• Fles meester Guido – Timothy brengt hem een bezoekje met een fles wijn 

  Kerstchalet aan schaatspiste 

• opgegeven data ingediend in deze volgorde van gewenste datum: 18-16-
15/dec 

• bestellen we de drank via school aan Schotte? 
• Wegwerpmateriaal mag niet, glazen uitzonderlijk wel. Via Schotte bestellen in 

beperkte aantallen. 
• welke drank en welke versnaperingen: 

warme chocomelk, Hasseltse koffie, Filliers chocolade en vanille, fruit, chips, 
droge worst met mosterd, hotdogs, bier, wijn, frisdrank, cava 

• 5/12 extra ouderraad om 19u30 : Taakverdeling Kerstchalet + kerstbomen 
zetten aan inkom school + allemaal polo aandoen aub voor foto ;-) 

• uitnodiging opstellen (vanaf welk uur) en op website plaatsen door meester 
Peter 

• eventueel oproep voor hulp van leerkrachten om in chalet te staan. 
• Dresscode?  

  Tijdelijk vertrek Laura opvangen. Elynn wil dit bekijken om dit eventueel op haar te 
nemen.  
 

  Idee om de data vd ouderraden online zetten zodat ouders altijd kunnen 
aansluiten, werd goedgekeurd. 5/12 - 9/1 - 6/3 - 8/5 
 

  Wie leest er nieuwsbrief? Oudercomité St. Petrus stelde dit in vraag. Vele ouders 
lezen dit toch. Het aantal mails van school blijft beperkt. Mails over infoavonden en 



noodopvang zijn zeker welkom. 
 

  De ouderraad ontving een brief van een bloembollenkweker. We gingen hier niet 
op in maar kan ooit van pas komen. (eventueel voor aankoop bloemstukken voor 
leerkrachten of een effectieve bloembollenverkoop) 
 

  Kan ouderraad het snoepzakje voor de Sint sponsoren. Een snoepzakje werd 
enige tijd achterwege gehouden door verschillende redenen, maar vooral omdat 
kinderen enorm veel snoepgoed krijgt van familie. Een beter alternatief is een 
speculooskoek vd Sint. Griet koopt dit aan. 
 
Doet de ouderraad nog een extra verkoop? (koeken, pannenkoeken, Lotus, Milka) Er 
is ruimte tussen januari en moederdagontbijt (voorbereiding wel al starten in 
ouderraad van januari). 


