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Agendapunten
 

Kerstfotowedstrijd
Het was fijn vast te stellen dat de leerlingen en ouders enthousiast hebben gereageerd op de
kerstfotowedstrijd. Er werden meer dan 30 foto's ingezonden. Ook de reacties van de 3 winnaars
waren positief. Zij wonnen een koekjestrommel gepersonaliseerd met hun ingezonden foto.
Tip van de leerkrachten is om hen te vragen een herinnering te sturen via de verschillende
klasgroepen op facebook, om zo nog meer reacties te krijgen.
 
Dank je wel aan Leen om initiatief te nemen in de organisatie van deze wedstrijd!
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Springkastelenfestival
De organisatie van het springkastelenfestival verloopt voorlopig vlot en ligt op schema. Wat betreft de
grime, eet-en drankstandjes is het meeste geregeld. Ook de indeling van de speelplaats per
springkasteel is reeds uitgetekend op de plattegrond.
 
Wat betreft het gebruik van stoelen en schragen kan geen beroep worden gedaan op Stad Tielt, alles
bleek reeds gereserveerd te zijn voor die dag. Stijn en Directrice Lore bekijken verder de
mogelijkheden bij andere lokale leveranciers.
Ook de verschillende eetstandjes worden besproken tijdens de vergadering. Er zal nog worden
bekeken of er nog een frikandel of iets dergelijks bij de frietstand kan worden toegevoegd.
De marketing rond het evenement wordt nog gefinaliseerd (flyers…).
De sponsorlijst wordt momenteel opnieuw bekeken. De sponsorbrieven zullen na de krokusvakantie
worden verstuurd.
 
De bezorgdheid wordt geuit of er voldoende helpers zullen kunnen worden gemobiliseerd voor de
organisatie van het evenement op de dag zelf. Zoals in de ganse vrijwilligers-sector stellen ook wij vast
dat er dringend nood is aan nieuwe leden en helpende handen om de activiteiten te kunnen
organiseren en in goede banen te leiden. We hopen dat dit zal hervatten en we ook reeds bestaande
leden terug mogen verwelkomen van zodra de activiteiten ook effectief opnieuw zullen doorgaan.
 

Volgende vergadering werkgroep springkastelenfestival: maandag 7 februari
2022 om 19u30 op school

 
 

Stippeltaart verkoop
De verkoopactie van de stippeltaart zal binnenkort terug doorgaan, met de verdeling op donderdag
31 maart 2022.
Er is reeds contact geweest met de leverancier van vorig jaar. De taarten en prijs voor de winnaars
zullen identiek zijn als vorig jaar. Ondanks de prijsstijging van de kostprijs gezien de algemene
prijsstijging van grondstoffen, wordt beslist de verkoopprijs van 12 EURO aan te houden.
 
De opbrengst van deze verkoopactie zal dienen voor een leuke afsluiter van het schooljaar. Dit wordt
concreet verder bekeken door de leerkrachten. Dit zal zo worden gecommuniceerd naar de ouders
toe via de begeleidende brief, net als de mededeling dat de taarten ingevroren kunnen worden.
De verdeling zal mogelijks op school kunnen doorgaan, duidelijk zal later pas komen aangezien de
nieuwe coronamaatregelen pas na de krokusvakantie gekend zullen zijn. Er zal wel opnieuw worden
gewerkt met tijdssloten tussen 14u en 19u.
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Quiz
De quiz zit inhoudelijk al vrij goed in mekaar. De datum van 4 februari is echter onhaalbaar wegens de
huidige coronamaatregelen. Er wordt daarom beslist de quiz uit te stellen tot 25 maart 2022. De
datum wordt na de krokusvakantie nog finaal bevestigd. Pas dan zullen de inschrijvingen starten. Dit
uitstel zal worden gecommuniceerd via de facebook pagina van de oudervereniging. Er wordt gekozen
om de quiz live te organiseren en niet opnieuw online. Dit is vorig jaar goed verlopen maar de
ambiance van een live quiz wordt toch sterk gemist.
 
Wat betreft de organisatie zelf, wordt beslist dat de flyer zal worden bekeken in samenwerking met
juf Griet, dat er maximum 20-25 ploegen kunnen deelnemen om logistieke redenen en dat het
draaiboek van het verleden wordt opgevraagd bij Leen.
 
 

Varia
● Dankzij de opbrengst van de koekenverkoop, zal de oudervereniging per leerling van de

lagere school 20 euro bijdragen in de kost van de openluchtklassen. Voor de kleuterklassen
wordt geïnvesteerd in buitenspeeltuigen.

● Er wordt door Directrice Lore feedback gegeven omtrent de warme maaltijden op school nav
een vraag gesteld tijdens de vorige vergadering. Uit het "dagboek" blijkt dat op de dagen dat
er kindvriendelijke menu's worden geserveerd, er niet steeds voldoende is om de kinderen
een 2e keer te laten aanschuiven. Dit wordt door de directie verder opgenomen. Uit het
"dagboek" blijkt dat de maaltijden steevast verzorgd zijn en de porties voldoende lijken te
zijn. Bedankt aan Directrice Lore en haar team om deze toelichting mogelijk te maken door
het bijhouden van het "dagboek"!

 
Volgende vergadering: 21 april 2022 om 20u op school
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