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Agendapunten van de ouderraad 

1. Overlopen werkgroepen 

• Kinderfuif: 
- Er zijn twee data mogelijk: 22 en 29 april.  

- Rekening houden met vormsel. 

- School beslist, 22 april staat alvast in de agenda van meester Mathias. 

- Zelfde concept als vroeger. 

• Sinterklaas: 
- Plan om Sint uitgebreider te vieren voorlopig ongewijzigd, maar afwachten hoe de Coronacijfers 

evolueren. In het andere geval zoals vorig jaar als plan B. 

- Thomas overlegt met Wim over de mogelijke budgetten. 

• Ouderraad fuif:  
- 29 januari 2022? Zaal is voorlopig nog vrij. 

- Samen met Octopus. 

- 90’s fuif is dezelfde datum. 

- Andere DJ. 

- Firma ‘123’ wilt sponsoren (bijv. zaal) => even verder navragen. 

- Andere sponsoring is meegenomen. 

- Sponsoring op school kan in principe niet, maar is een activiteit buiten de school. 

• Zwerfvuilactie 
- 4e en laatste. 

- 1 ouder buiten de ouderraad. 

- Ca. 1500 euro opbrengst. 

- Indien mogelijk terug volgend jaar deelnemen. 
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- Kenbaar maken dat we van de ouderraad zijn dmv T-shirt of fluovestje. Er zijn nog T-shirts bij 
Vanessa en Gijs, maar het is zeker zinvol om fluovestjes te bestellen (ook voor tijdens het 
ronddragen van gemeentelijk drukwerk bijv.). 
Thomas informeert eens bij Van Helden (in Oud-Turnhout), waar de fluovestjes van de school 
ook besteld worden. Eventueel samen te bestellen met volgende bestelling van de school, indien 
we geen afwijkend logo op de fluovestjes willen. 

- Zwerfvuilactie van de school komt er nog aan. 

2. Extra activiteiten 

• Koekjesverkoop Jules Destrooper (via Trooper) 
- 150 dozen => 450 euro winst. 

- Mooie winst voor weinig moeite. 

• Gemeente: 
- Gemeentelijk drukwerk rondbrengen => volgend jaar 8 keer. 

- 8 evenementen => blok 4 uur à 250 euro. 
Valt eens te proberen. Brengt relatief gezien wel niet zoveel op, maar we komen zo wel in het 
zicht. We kiezen 1 evenement: 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Kadodderloop 

• Feest van Vlaanderen 

• SKW zingt 

• De seniorendag 

• Buitenspeeldag (13u30 - 17u30) 
=> (Griet, Nele, Lesley, Wendy, Katrien, Evelyn, Karel) 

• De Katelijnse Keien 

3. Varia 

• Winterwandeling - diversiteit 
- Niet heel uitgebreid gezien de Coronacijfers? 

- De twee moeten niet per sé gekoppeld worden. 

• Musical (zoals muziekkoffer)? 
- Wordt dit terug georganiseerd?  

- Normaal gezien om de 3 jaar zodat elke kleuter dit kan meemaken. 

- School wilt graag, maar veel werk en hoge kosten (zaal). 

- Wel hoge opbrengst kleuterschool. 
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• Kruispunt Liersesteenweg 
- Geen nieuws voorlopig. 

- Mathias stuurt mailtje naar Schepen van Mobiliteit. 

- Ideeën Kiss & Ride? 

- Situatie verkeer rond de scholen. Samen met Octopus dossier opstellen en naar gemeente gaan. 

• Expeditie geluk 
- Werkgroep positief en veilig leefklimaat. 

- Niet meer samengekomen, maar zal nog ter sprake komen. 

• Vaak kapotte T-shirts na school 
- Het gaat er soms wild aan toe tijdens de speeltijd waarbij er vaak T-shirts sneuvelen. 

- Wordt reeds op toegezien op de speelplaats. 

• Corona-update 
- Heel wat besmettingen. 

- 4e lager => klas in quarantaine. 

- Ook veel kleuters ziek, maar worden niet getest. 

- Pluim voor de leerkrachten. 

Punten van de school 

• Fluovestjes school 
- Nieuwe bestelling nodig. 

- Naar gewoonte wordt helft betaald door school, helft door ouderraad. 

- Meteen samen bestellen met die van de ouderraad. 

- Wel even checken of de financiën van de ouderraad dit toelaten. 

• Klusdag 
- Paasvakantie en grote vakantie. 

- Klusdag samen met ouders op 2 april 2022. 

• Bouw kleuterschool 
- Foto’s worden via Gimme doorgestuurd. 

Eerstvolgende ouderraad op woensdag 15 december 2021
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