
Oudercomité 28 februari 2023 

Aanwezigheden: Ine, Eva, Tom, Jessie, Sven, Roeland, Wendy,Nancy 

Verontschuldigd: Kris, Leen, Lynn 

 

Agendapunten: 

- Webinar (Tom & Jessie) 

Was een zeer interessante webinar waaruit gebleken is dat wij al heel goed bezig zijn. Ine stelt 

voor om onze leden voor te stellen via onze socials. Eerste duo: Tom en Jessie. Wordt verder deze 

week gepost. Naar september toe ook via Gimme een brief versturen om nieuwe leden aan te 

werven.  

 

- Financiën (Sven) 

Staan er goed voor. Moeten nog enkele facturen betaald worden maar dan nog ok. 

 

- Kwis (stand van zaken) (Ine) 

Flyer werd gelanceerd via de socials en Gimme. Reeds 6 ingeschreven ploegen waarvan 4 betaald.  

 

- Dag van de directeur (Ine) 

Ine maakte een filmpje, Roeland een collage van het filmpje dat we aan meester Gi en meester Cé 

af konden geven. Dit werd heel erg op prijs gesteld door beide heren. 

 

- Carnaval (Wendy & Jessie) 

Woensdag: moest een beetje uitgezocht worden omdat het de eerste keer was. Joris (man van 

Wendy) had thuis al pannenkoeken gebakken op dinsdagavond maar was niet echt nodig. Alles 

heel goed verlopen. 

Vrijdag: Goed verlopen wel veel pannenkoeken over. Misschien hoeveelheden eens herbekijken 

naar volgend jaar toe.  

 

- Kledij (Tom & Jessie) 

Truien en t-shirts geleverd en uitgedeeld.  

 

- Parkeren (Ine) 

Sensibilisatie door oudercomité en verbalisatie door Politie Kastze. Volgend jaar opnieuw 

herhalen.  

 

- Lege brooddozen 

De leerkrachten kijken dit systematisch na en houden ons op de hoogte. 

 

- Vastenmaaltijd 

Vrijdag 24 maart. Concept eventueel veranderen want vorig jaar heel veel saus over omdat er veel 

kinderen alleen maar rijst aten. Eventueel in andere scholen eens horen of er iets gelijkaardigs 

gedaan wordt. Ondertussen denken we zelf na wat er veranderd zou kunnen worden. Ine stelde 

voor om een ‘maaltijdsoep met brood’ te maken.  

 

- Klusjesdag 

Datum ergens in augustus. Vorig jaar hele magere opkomst mogelijks door dat het op een 

weekdag was. Bekijken of het in een weekend kan met eventueel kinderopvang en een BBQ 

nadien om de helpers te bedanken. Datum reeds communiceren in juni.  

 

- Complimentendag (1 maart) 

Ine maakt een post voor de socials. 



- Sportsnack (Tom) 

Vermoedelijk laten overnemen door Yeti. 

 

- Koffiestop op 1 september 

Gaan we zeker doen maar eventueel met een ‘koffietruck’ ipv zelf thermossen te maken. 

Navragen bij Rom in Boortmeerbeek en Chico (Tom). 

Vragen aan Cé: 

- Vastenmaaltijd:  
Kan dit op een vrijdag? Ondertussen datum gevonden. Vrijdag 24 maart.  

Mogelijkheid tot veranderen van het recept. Dit wordt nog besproken met de leerkrachten en 

wordt teruggekoppeld naar ons. We weten op tijd wat kan en de hoeveelheden.  

Dessert? Behouden. Nog te bekijken wat we gaan doen. 

 

- Lege brooddozen:  
Niet verontrustend. Schoentje knelt eerder bij de inhoud van de brooddozen. Deze zijn eerder 

ongezond dan niet gevuld. Bv; salamiblokjes, kaasblokjes, worstjes maar dat allemaal zonder 

brood. Probleem ligt mogelijk eerder bij de laksheid van ouders dan bij het financiële kantje.  

 

- Kunnen we ergens met de doos met reserve truien terecht?  
Daar wordt uiteraard voor gezorgd.  

 

- Kunnen we ook dit jaar een bladzijde krijgen voor het oudercomité in het 

programmaboekje van het schoolfeest?  
Meer dan één ook ;-)  

Varia: 

Pensioen juf Marijke:  
Wat doet het oudercomité? To be continued 

 

 

Volgende vergadering: 18 april 2023 

Hapjes voorzien door:  Ine 

 

 

 

 

 

 

 


