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1. Koekenverkoop

De Koekenverkoop was dit jaar terug een succes. We kunnen wel niet tippen aan het succes van vorig
jaar, maar we zitten zo goed als op hetzelfde niveau als in 2019.

Dit jaar hanteerden we een nieuwe werkwijze. Er kon enkel betaald worden via overschrijving en het
bestelformulier verdween. Het voordeel hiervan was dat er véél minder administratie was (geen geld
tellen – briefjes her en der, …), als nadeel werd ervaren dat er minder betrokkenheid was.
Verschillende leerkrachten kregen soms vragen naar een bestelformulier.

Voorstel is om toch een bestelformulier mee te geven. Dit kan dan gebruikt worden voor intern
gebruik (bv X aantal bij tante Y, X bij opa, …).

Eveneens als positief punt kwam naar voren dat de prijzen correct zijn. We zijn meestal wat
goedkoper dan onze “concurrenten”, wat zeker geen slecht teken is naar de buitenwereld.

We zullen einde schooljaar de koekenverkoop verder bespreken wanneer Isabelle, de organisator van

dit alles, aanwezig zal zijn. 

Hierbij enkele cijfers:

# 2021 2020 Delta

Lager 1327 1310 +17

Kleuter 570 722 -152

 1897 2032 -135

  
# 2021 2020 Delta

Wafels 775 823 -48

Pannenkoeken 687 709 -22

Speculoos 435 500 -65

 1897 2032 -135
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2. Winterwandeling

Door de slechte cijfers ivm Covid-19 wordt de Winterwandeling helaas geannuleerd. De trekker
hiervan, Leen, bleef gelukkig niet bij de (kerst)pakken zitten en stelt voor om een Kerstfoto-wedstrijd
te organiseren. We vragen de ouders om een ludieke foto in kerstsfeer te posten op de
Facebookpagina van de Oudervereniging. We zullen dan enkele winnaars kiezen.

Positief is dat we meer Likes bekomen op onze pagina maar vooral ook dat we ons als
Oudervereniging terug in de kijker zetten.

Leen zal dit verder uitwerken en de nodige hulp inroepen wanneer nodig. De streefdatum is begin
december zodat we deze actie nog voor het kerstverlof kunnen afronden.

3. Kiss & Ride  + Verkeer

De wijkagent heeft gevraagd om zoveel als mogelijk het zebrapad ter hoogte van de schoolpoort te
gebruiken. Niet deze aan de Aldolf Loosveldstraat / Driestraat. Dit voor de zichtbaarheid van onze
kinderen met het vele verkeer dat van overal kan komen.

Ook kwamen er klachten van enkele ouders dat de Kiss & Ride zone niet altijd even efficiënt gebruikt
wordt. Sommigen staan er enkele minuten omdat ze hun kroost nog moeten kleden (jas aan,
fluojasje, …).

Let wel … de algemene teneur is dat de Kiss & Ride zone erg goed functioneert en dat de meeste
ouders het correct gebruiken.

4. Springkastelenfestival

Voorstel Fjestum zal morgen door Lore bevestigd worden. Het ziet er goed uit qua aanbod, qua prijs
en niet onbelangrijk ook qua organisatie.

Voor het Springkastelfestival verwijzen we verder naar het verslag van de trekker juf Lore.

5. Sinterklaas

Zoals elk jaar springt de Oudervereniging bij om een Sinterklaascadeau aan alle leerkrachten voor de
klassen te geven. Elke leerkracht krijgt een budget van 50 € om te besteden voor de klas (= 29 x 50 €).

Voor de lagere school zal een “belevingscadeau” in functie van het schoolthema reizen rond de
wereld gegeven worden.
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Voor de lagere school kan de leerkracht samen met de kindjes kiezen wat ze zullen vragen aan de
Sint. Zo kan elke klas / leerkracht bij de kleuters inspelen op de specifieke noden.

6. Quiz

We hopen dat de quiz in februari zonder problemen kan doorgaan. We zullen de situatie op de voet
volgen. Pas de 1ste schoolweek 2022 kunnen we een beslissing nemen om de Quiz effectief te laten
doorgaan. Indien het niet mogelijk is, dan kiezen we er opnieuw voor om een digitale Quiz zoals vorig
jaar te organiseren. We hadden hier erg veel positieve reacties op.

We zullen wel al voor de kerstvakantie een flyer uitsturen met de datum en wat extra informatie.
Inschrijven zal kunnen vanaf 15 januari 2022 om zo te vermijden dat er geld teruggestort moet
worden indien het niet kan doorgaan.

Perry en Frederic bekijken dit verder.

7. VARIA

● Een ouder merkt op dat de kinderen regelmatig klagen dat er te weinig eten is. Ze mogen of
kunnen niet altijd bijnemen wanneer ze dit wensen.
Juf Lore zal dit verder onderzoeken en ons op de hoogte houden.

● BEO-bank zou graag sponsoren en dit kan via zowel geld als met gadgets. Dit laatste kan enkel
op voorwaarde wanneer het aan iets gekoppeld wordt, bv lichtjes of fluo hesjes bij de
Winterwandeling. Willem blijft dit opvolgen.

● We verwelkomen Mieke en Oscar voor hun 1ste deelname aan de vergadering. Hun zoontje
Juarez is net gestart bij Juf Loes.

8. Volgende vergaderingen

● Winterwandeling: voor december voorstel
● Springkastelenfestival: 15/12/2021 op school in de refter
● Oudervereniging: 13/01/2022
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