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Agendapunt Nota's TO DO – Hulp gezocht 

Rondje van de 
tafel 

Heel fijn om verschillende nieuwe mensen op de eerste 
vergadering van de ouderraad van dit schooljaar te 
mogen verwelkomen! 
Juf Hilde wordt permanente link vanuit de leerkrachten 
met de ouderraad. 
  

   

Dag van de 
leerkracht  
5 oktober 

We willen de leerkrachten in de bloemetjes zetten met 
een kleine traktatie (voor 36 personen). 
Een bereidwillige mama zal de traktatie komen leveren in 
de leraarskamer. 
 

   

Voetbal 
België-Bosnië 
7 oktober om 
18h op school 

Groot scherm wordt voorzien via Peter en Klaas. 
 
Ouders, kinderen en vrienden zeer welkom in gepaste 
rode outfit. Laat u vestimentair volledig gaan. 
 
De kinderen van de klas van Meester Patrick willen hier 
iets aan linken voor het goede doel (Orkaan Irma) 
 
Uitnodiging volgt over een 2-tal weken  
 

 Helpende ouders 
gezocht voor:  

 Drankstand 

 Kinderen 
begeleiden 
waar nodig 

Bibberfeest  
20 Oktober 

Thema Pirates of Paridaens 
 Er zal een overzicht zijn van het hele 

parcours. 
 Er is een apart deel voorzien voor de 

kleuters met aangepaste activiteiten (hall) 
 In de kelder komt een spel-concept 
 Speelveld: springkasteel met toezicht 

 
  
Er is een lijst voor helpende handen in de maak.  
We nodigen het personeel dat wil helpen, graag uit om 
zich op de lijst te zetten. 
We zoeken uiteraard ook nog heel wat ouder-helpende 
handen. 

 Helpende 
ouderhanden 
gezocht voor 
drankstand, 
eetstand, 
toezicht, 
gadgetverkoop, 
… 
Lijst volgt 
binnenkort 



Er zullen ook lln van het  middelbaar komen helpen. 
Helpende handen krijgen een inkombandje en een 
verbruikkaartje van 5€ 
  
Praktisch: 

 We engageren ons om de speelplaats netjes te 
hebben tegen maandag. Te bekijken met Griet 
wanneer dit kan gebeuren. 
 
Gebruik van slaapklas op donderdag na school en 
vrijdag overdag: Griet bekijkt wat mogelijk is. 

  
 Toegang in technische ruimte te bespreken met 

Peter (Nathalie vraagt dit na). 
  

 Bij regenweer kan alles naar binnen verhuisd 
worden.  

 
 Koud op sommige standjes: fleece, soep voor 

helpende handen. Aan de kassa was het zeer 
koud: zijkanten tenten voorzien ! 

  
Voorstel: 
Fotobox met een specifieke achtergrond: bibberteam 
bekijkt dit verder. 
Nodig: 2 digitale camera's , fotoprinter, printcartridges. 
Peter Stevens wil dit mee trekken + oproep doen naar 
ouders  
Dit is eventueel ook een goed idee voor het schoolfeest. 
  
Voor bibberfeest is er al een sfeerfotograaf voorzien. We 
vragen de school om de sfeerfoto’s te screenen cfr de 
toelating die ouders rond fotograferen van hun kinderen 
al dan niet hebben gegeven. 
  
Algemeen: 
Mensen die foto's nemen op activiteiten van de OR zijn 
zeer welkom. 
  
  
  
  
  

Inhoudelijke 
avond  

De ouderraad gaat akkoord om een avond rond 
cyberveiligheid te organiseren. Liefst zo gericht mogelijk 
m.b.t. kleuters en  kinderen van de basisschool.  
 

  Datum te zoeken in 
november (wellicht 
2e helft) 

Sinterklaas Wordt klaargemaakt op OUDERRAAD van  5 december. 
Financiering nog met de school verder te finetunen. 
Traktatie blijft wel zeker bekostigd door de ouderraad 

 We zoeken ouders 
om de klassen mee 
op stelten te zetten 



en lekkers te 
voorzien op 5 
december 

Quiz Voorstel datum vanuit de ouderraad: 2 december start 
19.30h. Quizteam bekijkt dit verder. 
Doelpubliek= ouders.  
Vooraf inschrijven ! Teams van 4 personen 
Richtprijs inschrijvingen 5€  

   

   

Leesteam 18-26 november loopt de voorleesweek in teken van 
vaders en grootvaders. Voorlezen rond 15h. 
 
Maart: jeugdboekenmaand: auteurs worden uitgenodigd. 
Er wordt een mystery guestspel voorzien per klas om de 
ontdekken welke auteur op bezoek komt. 
  
Het zou fijn zijn om opnieuw een boekenruilbeurs op het 
schoolfeest te organiseren. 

Speciale oproep voor 
papa’s en opa’s om te 
komen voorlezen. 
Maar ook mama’s 
blijven welkom !! 

Filmavond in 
Maart 

Stuc is opnieuw bereid om de film technische kant van de 
zaak op zich te nemen. 
 
Suggestie: een film die ook toegankelijk is voor 
anderstaligen 
  
  

  

Mobiliteit en 
MOS 

Wouter en David werken aan een concept van 
verkeersouders (vb. klas die zich verplaatst door de stad: 
meegaan om veilig over te steken, … ). 
 
Algemene indruk dat de grootste mobiliteitsissues ‘onder 
controle’ zijn. 

 Idee om print van een fiets op de fietsstrook aan 
de rode poort te voorzien zodat het duidelijk is 
dat het een fietspad is. 

 De vraag i.v.m. de kiss en ride strook wordt nog 
eens bij de stad gelegd. 

 
 
In de zomer is  hard gewerkt aan de plantenbakken op de 
speelplaats.  
Er is ook een zandbak gemaakt en er komt nog een 
tweede. 
  
Periode april mei: te bekijken of er een klimaatcamping 
georganiseerd kan worden op school.  
  
Volgende week vrijdag: strapdag 
  

  

  



Sport 
Activiteit op 5 
mei 

Het team broedt op een breed toegankelijk concept voor 
alle ouders en kinderen van de school. Ook leerkrachten 
zijn zeer welkom  

  

Varia  Verlaten van school verloopt meer 
gestructureerd, wat zeer fijn is. Muziek op de 
speelplaats vb. op vrijdag wordt door ouders zeer 
positief onthaald. Het zet aan om wat langer op 
de speelplaats te blijven napraten. Dit blijft in de 
toekomst ook zeker de bedoeling. 

 Koffiemomenten: laatste woensdag van de 
maand. Start om 8h . Voor OR: ook ouders op 
praatcafé eens aanspreken, uitleggen wat 
ouderraad precies doet. 

 Vraag rond muzieklessen: zou dit eventueel voor 
volgend jaar op school kunnen doorgaan op 
woensdag? Verder te bekijken met Peter en 
Griet. 

  

 

Schoolnieuws Juf Hilde, juf Helen en  juf Heidi  zetelen in de schoolraad. 
Dit jaar is Juf Hilde vaste waarde op de ouderraad. 
Daarnaast zullen ook telkens nog 2 anderen leerkrachten 
uit het team aanwezig zijn.  

  

Suggestie Thema tijdens schoolfeest in verband met  verschillende 
nationaliteiten. Dit is al eens gebeurt. 
De ouderraad staat  zeker open voor dit soort activiteiten 
  

  

 

 

Volgende vergadering  

5 december om 20h 

Mét Sinterklaaservaring 


