
Verslag Ouderrraadvergadering dd 03/06/2021  via Zoom 

Aanwezig: Karolien, Derry, Katja, Machteld, Elle, Ilona, Christophe, Nele, Ruud en Melissa V 

Vorig verslag OR  

Geen opmerkingen 

Resultaat Verkoop Pizza/ Dessertjes/ Bloemen - bestemming opbrengst 

Opbrengst Pizza: 1453,60 EUR 

Drank/Dessert: 329,66 EUR 

Bloemen: 2078,74 EUR, met een hele grote dank je wel aan Manuel, we hebben de bloemen niet moeten betalen!! 

Bestemming van deze opbrengst. 

Karolien geeft hierbij te kennen dat er meer dan de opbrengst kan gespendeerd worden aan de zeilen voor de 

kleuterspeelplaats. de spaarrekening van de ouderraad staat ter beschikking van dit project en iedereen heeft zijn 

akkoord.  

Derry heeft 4 offertes voor zeilen en het beste komt van iemand uit Terneuzen. Het zeil moet aan palen en de muur 

bevestigd worden. Indien code geel moet het zeil wel verwijderd worden alsook bij sneeuw. De zeilen hebben een 

levensduur van 8à10 jaar. De volledige constructie kost 16.000 EUR, de zeilen die moeten vervangen worden kosten 

ongeveer 6.000 EUR, dit om de 10 jaar max. De kleur zou zandkleurig zijn.  

Volgens Derry maakt de man uit Terneuzen het meeste kans, de prijs is redelijk ok. Derry neemt nog contact op de ' 

de krekel' in Zelzate, zij hebben dezelfde constructie. Ook bij Nele op haar werk hebben ze die zeilen, wel veel groter 

maar Nele is hier echt heel enthousiast over. 

Er is ook aan de turnjuffen gevraagd of er nog zaken nodig zijn, zij bekijken dit even en laten iets weten. 

Er wordt een enthousiaste oproep gedaan naar de ouders die nog fietsen hebben die thuis niet meer kunnen 

gebruikt worden maar wel  op school voor de kinderen in de opvang/ speelplaats.  

 

Wandelbox 

Niet echt een groot succes, waarschijnlijk te veel op korte tijd. Er is wel de vraag of de actie kan verlengd worden. 

We gaan hiermee akkoord maar sluiten wel de boxen af. ongeveer 33 antwoorden zijn binnengekomen.  

Boxen zijn samengesteld met duurzame producten. Rikkiklas maakt de enveloppes voor de routes. het gadget voor 

de kinderen is afhankelijk van de leeftijd.  

Woensdagnamiddag na 13 uur boxen vullen 

donderdag/vrijdag na school: verdeling van de boxen 

 

Woord Directie 

Er is redelijk wat werk in de speelweide, er wordt een doodle opgemaakt om te zien wie wanneer kan komen helpen. 

Pippo-wagen moet een andere plek krijgen, zal tegen september in orde zijn. Tevens wordt er gekeken om een 

boekenkastje te maken in de vorm van oude frigo waarin boeken zitten die kunnen geruild worden. Christoph kijkt 

hoe we dit kunnen doen. We doen alvast een oproep voor boeken en proberen dit in september leuk in te huldigen 

door de kinderen erbij te betrekken. 

Drukke juni maand met veel activiteiten voor iedereen om toch nog een leuke maand te kunnen geven aan de 

kinderen in deze bijzondere tijden.  



Er wordt een corona-proof evenement voor zien voor het 6de/ helpers en OR. 

Het is nu officieel: de fietsstraat verdwijnt wat wij allemaal betreuren 

er komt een parkeerverbod aan de kant van de school. 

volgend schooljaar zijn er 5 kleuterklassen, 226 leerlingen, lange termijnvisie dringt zich hierdoor op. De school is 

hiermee druk bezig 

de nieuwbouw zou binnen een kleine maand afgerond moeten zijn 

er wordt gevraagd om na te denken om nieuwe leden te 'ronselen' 

Er zijn reeds wat leerkrachten gevaccineerd, zij werden ook door Derry opgegeven voor extra lijst, de school beschikt 

nu ook over zelftesters en er zijn op dit moment geen besmettingen. 

 

Varia 

1) Boterhammenmoment: er wordt gevraagd om geen tv te kijken tijdens de boterhammen. Is er een alternatief? 

Thuis mag dit ook niet, focus dient op het eten te liggen en even rust te brengen. Derry benadrukt wel dat de vraag 

van de kinderen komt maar deze weerleggen wij dat het niet thuis ook niet mag. 

2) Schuine plaat voor de fietsers is verlegd maar niet handig voor 's morgens, zeker niet voor de kleutertjes.  

Christoph bekijkt of hij dit eventueel kan oplossen. 

3) vanaf september koffiemomenten inlassen. Hierdoor ook nieuwe leden aantrekken. in functie van het jaarthema ' 

verbinden' na de corona tijd. 

4) bezorgdheden in de Kaatjesklas. Juf Lisa is plots weg, Derry wil/kan hier weinig over zeggen, er wordt hierover nog 

gecommuniceerd. 

5) Nele vraagt naar een alternatief voor het 6de door het wegvallen van de zeeklassen. kunnen de leerlingen eens 

blijven slapen op school? organisatie door ouders. Nele overlegt met juf Leen wanneer dit zou passen. 

6) Wanneer eerste communie/ plechtige communie? 

7) zeeklassen verschuiven naar november 2021, dit voor het 4de en 5de van dit schooljaar. 

 

Volgende vergadering: Donderdag 9 september om 20 uur, hopelijk in levende lijve!! 


