
 

Ouderraad 20.09.2022 
Financieel  

STAVAZA €6 387,53 op de ouderraad rekening  

Schoolfeest 21-22: winst €2 395,36 

1. Pierkesloop  

Koffie en koeken voorzien voor de supporters (ouders). 

Magaly en Freya voorzien koffie voor de supporters. Magaly voorziet ontbijtkoeken. 

2. Oog voor lekker 

We starten terug op 10 oktober.  

We vragen aan de ouderraad om het fruit af te halen.  

Afhaling zal voorzien worden op woensdag in Colruyt. (kan gedurende de openingsuren van 

de winkel) 

Woensdag op school afleveren. Sleutel van de poort wordt voorzien en wordt doorgegeven. 

Donderdag verdelen de leerkrachten het fruit. Lager snijdt zelf fruit. Bij de kleuters vragen 

we aan de ouders die deelnemen aan het onthaalmoment om het fruit te snijden.  
 

3. Schoolfeest  

We kiezen ervoor om het schoolfeest in het begin van het schooljaar te laten doorgaan als 

verbindingsmoment.  

Schoolfeest zal terug doorgaan zoals voor corona. Eetkraampjes (frietjes, mezze, hotdog, 

ijsjes), spelletjes voor de kinderen, optredens, bar, schminkstand.  

Ouderraad voorziet de bar. De andere standen worden bemand door de leerkracht.  

Koelwagen wordt voorzien. Reclame voor de ouderraad wordt uitgehangen op het 

schoolfeest. T-shirts van de ouderraad zijn op school aanwezig.  

 

4. Planning schooljaar  

Bedenking: Trekker (stuurt en houdt overzicht) en helpers nodig. Samen verhaal kan iemand 

van de school zijn, kan iemand van de ouderraad zijn.  

Datum Activiteit  Trekker  Helpers 

30 september 

‘22 

Schoolfeest  School  Ouderraad voor de bar 

9 oktober ‘22 Pierkesloop School   

16 december ‘22 Winterfuif  ? (mss Freia, 

Sarah en/of Griet) 

 

13 januari ‘23 Nieuwjaarsreceptie  School   

4 maart ‘23 Klusjesdag  Jan D.  

24 maart ‘23 Lentewandeling  Diana  

12 mei ‘23 Spaghettifestijn School  Ouderraad voor de bar 

Nog te bepalen  Ouderfuif  Jan S. en Chris   



 

Nog te bepalen  Voetbalwedstrijd met ouders School   

1 juni ‘23 Etentje met de ouderraad  Waar en wie 

reserveert?  

 

5. Aankopen  

T-shirts aankopen voor de turnlessen en voor de Pierkesloop. Geen witte t-shirts en officieel 

logo. Momenteel aankopen voor de kinderen die deelnemen aan de Pierkesloop.  

 

6. Opvanglokaal  

Aankleden + spelletjes aankopen (eventueel 2dehands). Samen met de ouders een nieuw 

concept bedenken.  

Brainstormen en bestellingen plaatsen. Vervolgens inrichten en aanpakken op een soort 

klusjesdag.  

 

7. Dag van de leerkracht  

Woensdag 5 oktober 2022 is het dag van de leerkrachten. We vragen hulp aan de ouders van 

de school om koffie, cake en fruitsap rond te brengen bij de leerkrachten in de klassen. Start 

8u30.  

 

8. Questi voor ouders  

Via Questi worden de ouders geïnformeerd over de agendapunten en activiteiten van de 

ouderraad.  

 

To do op korte termijn:  

- Shiften bar schoolfeest  

- Oproep tombolaprijzen  

- Oproep helpende handen op dag van de leerkracht 5 oktober 

- Shiften oog voor lekkers  

- Plan voor het opvanglokaal 

- T-shirts Pierkesloop aankopen  

- Trekker voor de winterfuif  

 

Ouderraad vergaderingen:  

- Dinsdag 17 november 2022  

o Finaliseren winterfuif  

o Opvanglokaal  

- Donderdag 19 januari 2023  

o Verbondenheid tussen ouders  

- Donderdag 9 maart 2023  

- Donderdag 4 mei 2023 


