
Oudercomité 30 augustus 2022 

 

Aanwezigheden: Sven, Lynn, Nancy, Kris, Ine, Wendy, Roeland, Tom, 

Jessie 

 

Agendapunten: 

 

- Verwelkoming nieuwe leden:  

 

Welkom Nancy & Kris 

 

- Klusjesdag:  

 

Taken die wij afgewerkt hebben: zandbak opgevuld, schors vernieuw aan de speeltuigen, onkruid gewied, 

speelplaats proper gemaakt. In totaal waren we met 9 personen viel qua werkdruk heel goed mee. Misschien in 

de toekomst in een weekend organiseren om meer opkomst van (groot)ouders te bekomen. 

 

- Oudercontacten: wie kan wanneer helpen? 

Maandag drank klaarzetten: Roeland, Lynn, Tom, Jessie onder voorbehoud 

Dinsdag drank klaarzetten: Tom, Sven, Jessie, Wendy 

Donderdag drank klaarzetten: Ine, Nancy, Kris, Tom 

 

- Wie is wie dag: Jessie, Sven, Kris, Tom 

Tom vraagt aan Kim om te komen helpen 

Jessie voorziet de sapjes, koffie en toebehoren 

 

- Info avond verkeer: wat wordt er van ons verwacht? Ine 

Info avond voor ouders, grootouders over verkeersveiligheid voor kinderen in de schoolomgeving. Gaat door 

op 11 september op school. 

Het aanbieden van een drankje wordt nog bevestigd door school. 

 

- Dag van de leerkracht op 5 oktober: wie, wat, waar? 

Sven maakt dessertjes 

Tom, Wendy, Jessie, Lynn, Wendy, Kris, Roeland 

Maken van de dessertjes gaat door op school op dinsdag 4 oktober 

Lijst leerkrachten ontvangen van school. 

 



 

- Sportsnack: Tom 

Dit jaar starten op 10 oktober. Concept wordt bekeken. Vorig jaar was een succes met circus, curling,… 

 

- Nieuwe website: 

Lynn en Sven liever niet met naam op de website ivm werk -> reeds doorgegeven en zijn verwijderd. 

Foto bezorgen voor de website zodat de leden herkenbaar zijn voor ouders -> foto van elk lid aan Tom 

doorsturen 

 

- Toegang tot Flickr 

Jessie neemt dit op haar 

 

Activiteiten oudercomité 

- Klusjesdag (24 augustus 2022) 

- Oudercontacten (5,6 en 8 september 2022) 

- Wie is wie dag (11 september 2022) 

- Dag van de leerkracht (5 oktober 2022) 

- Herfstbuffet (november 2022) 

- Winterwandeling (januari 2023) 

- Dag van de directeur (31 januari 2023) 

- Week tegen pesten (10 februari tem 17 februari 2022) 

- Carnaval (17 februari 2023) 

- Complimentendag (1 maart 2023) 

- Vastenmaaltijd (april 2023) 

- Kwis (april 2023) 

 

Activiteiten school met ondersteuning oudercomité 

- Mosselfeest (8-9 oktober 2022) 

- Grootoudersfeest (maart 2023) 

- Schoolfeest (14 mei 2023) 

- Gezond ontbijt (juni 2023) 

 

Vragen aan Gi: 

Mailen naar ouders met een instapper dit schooljaar: komt in orde Reeds gedaan 

Lijst van leerkrachten voor de dag van de directeur: komt in orde Ontvangen 

Wie is het vaste aanspreekpunt ivm de sociale media, website, ivm privacy van kinderen op het web. 

Worden onze foto’s ook nagekeken? Meester Cé gaat dit bekijken en laat het ons weten 

Herfstbuffet: 23 november 2022? Genoteerd  

Kwis: 22 april 2023? Genoteerd Wordt nog bevestigd. 

Soepverkoop: wanneer? Vrijdag voor de herfstvakantie. Wordt verder opgevolgd Nog niet op kalender maar 

28/10 is een optie. Verder te bekijken door Lynn & Sven die dit gaan trekken. 



Schoolfeest: waarom op moederdag? Bewust gekozen voor de zondag voor het Hemelvaartweekend omdat er 

dan maar 3 dagen school zijn nadien. 

 

Varia: 

 

- Hemdjes nieuwe leden, hoodies voor ondersteunende activiteiten 

Jessie volgt op 

 

- Hapjes en drankjes tijdens de vergaderingen  

 

 

 

Nieuwe activiteiten: (over na te denken) 

Free podium: er is wel wat talent in de Tuimeling dus het kan. In het verleden ook geweest maar gestopt 

omwille van de weinige interesse. 

Fuif: zeker mogelijk mits een andere periode te kiezen (bv februari) en de communicatie errond aan te pakken.. 

naam veranderen ed.. 

 

 

 

Volgende vergadering: 11 oktober 2022 

Hapjes voorzien door: Sven 

 

Data van de komende vergaderingen 

11 oktober 2022 

15 november 2022 

20 december 2022 (een toast op kerstmis) 

17 januari 2023 

28 februari 2023 

18 april 2023 

30 mei 2023 

Afscheidsetentje 27 juni 2023 


