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VERGADERING 1 JULI  2021 
(18.00u)  

 

1. AGENDA SCHOOLJAAR 2021-2022 

Agenda onder voorbehoud van coronamaatregels 
 

- Startvergadering: donderdag 26 augustus 20.00u 
 

- Koffie op het plein: woensdag 1 september 8.15u  
Koffie en thee aan staantafels 
Twee staantafels op school, Nathalie heeft er drie  
Kringloopwinkel verkoopt deze spotgoedkoop à waar stockeren? 
Verantwoordelijke: Marjan 
 

- Info-avond: maandag 6 september 19.30u  
Voorstel dat ouderraad langsgaat in de klassen, liever algemene 
voorstelling zodat ouders van de ouderraad in de klas van hun kind kunnen 
zijn 
 
Flyer voorzien (Patrick bevraagt Heleen en Bart) 
Samenstelling/Visie en doelen/Hoe deelnemen 
Helpende handen: vraag om te mailen om zich op te geven 
Veel digitaal communiceren 
 

- Vergadering ouderraad: verplaatsen naar donderdag 9 september owv 
info-avond (werkgroep spaghetti begint al vroeger te vergaderen) 
 

- Spaghetti: zaterdag 25 september  
Nathalie heeft nog groot stuk draaiboek à iemand verantwoordelijk voor 
eten en drinken, iemand voor logistiek 
Niet meer via de gemeente (toelages opgetrokken voor verenigingen), dus 
andere opties zoeken. Schoeters (duur?), Rent-a-party, deeldepot (deel 
stoelen en tafels)   
Marjan, Nathalie, Patrick, Tinne, Caroline (?) 
 

- Dag van de Leraar: dinsdag 5 oktober  
Marjan en Tinne hebben nog ideetjes 
 

- Herfstwandeling: woensdag 27 oktober  
lagere school herfstwandeling, kleuters grootouderfeest (vanuit school, niet 
vanuit ouderraad) 
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- Oudercafé: vrijdag 22 oktober zodat ouders elkaar kunnen leren kennen, 
voorstel Schrans Bart, Marijke 
 

- Soepactie: maandag 8 november 
Wat is haalbaar voor school? Voorstellen: ouderraad maakt soep, 
soeppakketten, klas maakt soep en kinderen eten samen soep… Verder 
kortsluiten met de leerkrachten, in september beslissen wat en hoe. 
 

- Info-avond: donderdag 18 november 
(pedagogisch, workshop?) vervalt (oudercafé in de plaats) 
 

- Kerstconcert-samenzang: vrijdag 17 december 
vervalt, te druk in december, aansluiten bij nieuwjaarsdrink 
 

- Koffie op het plein: verschuiven naar april owv weer 
 

- Nieuwjaarsdrink + sing-a-long: vrijdag 14 januari 
aansluitend aan school, 16-18u voldoende qua tijd 
 

- Lichtmis: woensdag 2 januari 
zorgen dat pannenkoeken klaar zijn tegen afgesproken uur 
 

- Dropping: zaterdag 12 maart (verplaatst want beter zaterdag owv laatste 
voorbereidingen) 
avondlijke wandeltocht voor ouders met aanwijzingen 
kleinschalig starten, laten groeien 
 

- Creatieve workshop voor kinderen: zaterdag 26 maart  
nog invulling zoeken, met of zonder ouders, externe organisator 
 

- Vergadering ouderraad: van maandag 2 mei verplaatsen naar donderdag 
28 april owv vrije dag 
 

- Koffie op het plein: dinsdag 19 mei 
 

- Moederdag: zondag 8 mei 
Rozen 
 

- Aardbeienactie: 15, 16, 17 juni 
 

- (Kleuter)bal: vrijdag 24 juni 
nu één basisschool, dus niet meer uitsluitend voor kleuters à starten met 
kleuters, daarna disco voor lagere school? 16-18u en 18-20u 
 

- Bbq: Maandag 4 juli 
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2. VARIA 
 

- Via website rozenactie nog allerlei andere opties. Weinig werk, goede 
opbrengst. Verder bekijken of extra inkomstenbron nodig is. 

- 24 december sluit school om 12.00u 
- Tom Voet wordt nieuwe penningmeester in de plaats van Patrick Boutsen 

  


