
Ouderraad vergadering 25/11/2021  
  

Aanwezigen:   
Noortje(directeur), Magaly (zoco, beleid), Jan (Otte, Job, Ties), Freia (Tanne, Jade), Diana (Juna), Joris 
(Merel, Hannah), Sarah Terwecoren (Maurice, Martha)  
 

Agenda  
• Coronamaatregelen   
• Klusjesdag   
• Oog voor lekkers, fruit en groenten op school   
• Varia  
 

Klusjesdag  
Werd afgelast. Er is echter wel zin om iets te doen. Wat kunnen/mogen/willen we doen?  
Toch idee om verder te gaan met een kerngroep om te kijken wat we kunnen realiseren zodat we 
stappen zetten, dat er verandering komt. Groepje van JA  
Kerngroepje kan de plannen van de speelplaats bekijken en ideeën verzamelen. Hoe kunnen we van 
de speelplaats een aantrekkelijke en functionele ruimte maken waar kinderen graag vertoeven en 
zich kunnen uitleven? Zie plannen Stad + ideeën schoolteam.   
Lenteklusjesdag is gepland op 19 maart 2022 9u30  
  

Oog voor lekkers   
Wat houdt het in?   

• Fruit op school   
• 10 of 20 weken per jaar gesubsidieerd (1 dag in de week)  
• Dag in de week zelf te bepalen   
• Zelf op te halen   

Elke donderdag vragen we helpende handen (ouders) om het fruit te snijden.   
 

Datum  Fruit/groente  Wie?  
25/11  Kaki  Eline (mama Raven)   
02/12  Sinaasappel    

  

09/12  Clementine    
Jan  

16/12  Peer  Sarah  
  

23/12  Komkommer  Sarah  
  

13/01  appel  Eline (mama Raven)  
20/01  snoeptomaten    

  

27/01  peer    
  

03/02      

10/02      

17/02      

      

31/03  snoeptomaten  Eline (mama Raven)  
21/04  bloemkool    

  



28/04  radijs    
  

05/05  aardbeien  Eline (mama Raven)  
12/05  zoetepuntpaprika    

  

19/05  abrikoos    
  

26/05  nectarine    
  

02/06  komkommer    
  

09/06  perzik  Eline (mama Raven)  
16/06  meloen    

  

 Wandelingen   
Lentewandeling zal doorgaan (25 maart 2022). Verdere stappen worden besproken op de volgende 
vergadering van de ouderraad.   
 

Werkgroepen   
Stavaza ivm verdere data:  
  
1. Winterwijkwandeling – nieuwjaarsfeest: leerkrachten en STIBO bespreken het concept en 
communiceren. 21 januari 2022  Dit gaat omwille van de maatregelen niet door  
2. Kinderwinterfeest 18 februari 2022: Ouderraad → Jan Smits, Joris, …  
3. Lentewandeling 25 maart 2022: ouderraad → Griet, Annelies, Jan   
4. Klusjesdag 20 november 2021 en 19 maart 2022 → geen trekker bepaald?  
5. Ouderfuif → A.D.H.V. de zaal een datum bepalen. Lieve vraagt aan Kris om een zaal te boeken, 
datum vast te leggen,.... + Jan Smits en Griet Ouderfuif 11 februari 2022 in de Vieze Gasten.  
  

Opvang lager  
Aanbod opvang: De ruimte aanpakken en extra gezelschapspelen voorzien? Dit wordt op school 
bekeken.   
  

Hulpcheques  
Ouders kregen een hulpcheque om hun talenten en mogelijke helpende handen in kaart te brengen  
 

Ouderraadrekening + aankoop   
Magaly wordt i.p.v. Emilie beheerder gemaakt van de ouderraadrekening. An (brugfiguur), Diana 
(mama Juna) en Magaly (zoco) hebben een volmacht op de rekening.  
Ikea meubelen voor de bibklas werd betaald met de ouderraadrekening.   
 

TO DO   
• Podium en muziekinstallatie bestellen voor kinderwinterfeest (school)  
• 3 leden van de ouderraad zitten samen om de plannen voor de speelplaats te bespreken. 

Haalbare, makkelijk te verwezenlijke plannen.   
• School en STIBO bundelen samen de plannen voor de speelplaats.   
• Planken Stibo bevestigen (ouderraad)   
• Aanbod in de opvang (school)   
 

Nieuwe vergadering ouderraad  13 januari 2021 om 19u15   


