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Aanwezig:  
Derry  

Karolien 
Katja 

Machteld 
Juf Marianne 

Elle 
Ruud 

Melissa V. 
Rob 

Melissa P. 
Nele 

 

 Vorig verslag 

Geen opmerkingen 

Optreden Stef Bos 

- Kinderopvang: 30 kinderen zijn ingeschreven voor de filmnamiddag 

- 12.45 tot 17 uur 

- Chips zout of paprika – te bestellen bij Rob 

- Stukje cake – Marijke zorgt voor cakejes 

- Drankje via school – Derry zorgt hiervoor 

- Zaterdag wordt de turnzaal en refter klaargezet door Ingeborg en Marijke 

- Begeleiders zondag: Marijke, Ingeborg, Bram (papa van Ellen en Joke), Peter en Elle 

 

- Optreden: 278 tickets via website, 17 via Derry 

- Deur open om 13 uur 

- Aanvang 14 uur 

- 30 minuten pauze 

- Bar na optreden 

- Cadeau voor Stef Bos: mandje van de wereldwinkel € 50 (Machteld zorgt hiervoor) met een 

persoonlijke bedanking (Katja schrijft een versje) 

- Er zijn 350 stoelen besteld 

- 2 togen 

- Er zijn 1500 bekers besteld, Derry haalt deze op. Duvel wordt in glas geserveerd 

- Fototoestel: Karolien brengt toestel mee, Machteld het statief 

- Nadien wordt er samen frietjes gegeten 

- Cake met vrije bijdrage op een servetje 

- Nootjes op de toog zetten 

- Perculator wordt van de school gebruikt 
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- Koffietassen gebruiken van de Langeledeschool  

- Rob brengt melk mee in halve liters, wordt zo op de toog gezet 

- Suiker is er op school 

- Katja zorgt voor prijslijst 

- Drankkaarten van € 5 en € 10 

- Zaterdag worden de zaken opgehaald die van de school worden gebruikt  

- Drankjes en meer info: zie draaiboek Machteld en Katja 

- Cake zondag meebrengen: cakebakkers: Ellen, Machteld, Katja, Karolien, Juf Marianne, Melissa en 

Elle 

- Plan van de nieuwbouw brengt Derry mee 

- Opkuis van de kerk: moeten we zelf doen 

- Taakverdeling: helper op zaterdag: Isabelle Schuerbeke (mama van Nina en Samuel) 11 u 

beginnen: Elle, Machteld, Bram, Derry, Katja (namiddag), Karolien (namiddag) 

- Helpers op zondag: vanaf 12 u: voorbereiding: 

- Drankkaarten verkopen: 2 personen: Melissa en Nele 

- Toog: Ruud, Ellen, Rob, Katja (geen bier), Evelien (mama van Martha) 

- Tickets scannen: 2 personen: Machteld en Karolien 

- Afbreken en opruimen: iedereen die kan 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

12 januari  

Trekker: Nele 

Helpers: Machteld, Ingeborg, Melissa P. wil hapjes maken, ...wie zou nog graag helpen -> Rob, ... 

Ideetjes:  

- Katja kent een goede verteller 

- Straat theater 

- Keurturnen 

- Vrij podium door de kinderen: is lang geleden, talent laten zien voor wie wil, mooie kans voor de 

kinderen,  

Er wordt gekozen voor een vrij podium 

We vragen aan Olu of ze een affiche wil maken 

Co-creatie schoolomgeving + verkeersveiligheid 

De verschillende actoren dienen iets te organiseren 

Er wordt met 5 en 6e leerjaar gebrainstormd 

De ideeen van de kinderen worden meegenomen 

Eerste vergadering is 19 november 

Iedereen die wenst kan zich inschrijven via e-mail 

Derry hoopt wat mensen van de ouderraad en ouders daar te zien 

We vinden allen verkeersveiligheid belangrijk, allen daarheen 
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Is er een Langeleedse mascotte? Nessie, Langeleeds monster van Loch Ness? 

Woord van de directie en varia 

- Nele : wie trekt de nieuwjaarsreceptie mee? Ellen kijkt in agenda 

- Machteld: tip van een ouder : koffiemoment is heel leuk maar gevaarlijke speel’regio’ voor de 

kindjes, kan het poortje naar de kleuterspeelplaats open te laten? Komt in orde -> Derry 

- Volgende koffiemoment: 18 december: warmste soep, warmste koffie, opbrengst voor de 

warmste week? Helpers: Elle, Machteld, Katja, Nele, Melissa V.  

- Extra koffiemoment: 20 december: warmste soep, warmste koffie : Karolien, Melissa P. Elle, Katja 

- Kerststallentocht: 20 december 

- Warmathon: 13 december, lopen voor het goede doel, we zetten de vlam 

- Goede doelen die we kunnen steunen: Lichtpunt Zelzate, De Bleekweide, Feestvarken, 

Voedselbank. We kiezen voor het Lichtpunt 

- Katja: dag alles op wieltjes, de kinderen vonden dit super  

Kan het voetbalveld 1 of 2 dagen per week naar de fans gaan van alles op wieltjes? Regel: enkel 

toegang mét helm! 

- Melissa heeft zich kandidaat gesteld voor 50 jaar lentefeest, wanneer gaan we van start. Derry 

zegt dat er al een stukje over gebrainstormd. Eerste vergadering Maandag 16 dec. 

Grootouders zouden uitgenodigd worden op vrijdag om het optreden al te zien, het 

grootouderfeest zou hier aan gekoppeld worden.  

- Toespraak: online leefwereld voor -12 : € 250  

- Ellen : Toespraak Is opvoeden alleen dan belonen en straffen? Karolien zit volgende donderdag 

samen met Katrien Volckaert en met opvolgers voorzitters OR Sint-Laurens 

INFOAVOND op Di 11 Febr 2019 19u30-21u. ‘Motiverend opvoeden’ Katrien Volckaert -> CC, 

gratis 

- Melissa V. : heeft samen met Karolien een workshop gevolgd van het VOC (overkoepelende 

organisatie voor ouderraden en scholen): we zijn met alles in orde. Uit feedback van 

deelnemende organisaties vernamen ze dat er in andere scholen veel kansarme kinderen zijn. Op 

de Langelede school valt dit goed mee meldt Derry. VZW Feestvarken geeft gratis 

verjaardagsfeestjes voor kansarme kinderen. Discretie wordt bewaard. Als wij als ouderraad iets 

kunnen doen, helpen we graag. 

- Nieuw logo: willen we een hemd, een polo, terug een t-shirt:  

op de Langelede is er een bedrijf Scorpion die dat doet. Kunnen we pasmodellen vragen van t-

shirts en polo’s?  Kan ieder lid zelf kiezen: t-shirt of polo?  

Datum volgende vergadering 

10 DECEMBER 2019 – 19.45 uur 
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