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1. Infrastructuur: 

Annick licht kort toe wat besproken is tijdens de vorige ouderraad waar Dhr. Leo Hertogs, 

voorzitter schoolbestuur, huidige stand van renovatie heeft toegelicht: 

- Er dient een grondige studie te worden uitgevoerd vooraleer grotere werken gestart 

worden. Deze studie wordt gefinancierd door schoolbestuur. Tegen maart zou deze 

studie/plan van uitvoeren voltooid zijn en worden deze voorgelegd aan schoolbestuur, 

parochieraad en ouderraad. Dit gaat samen met een kosten-batenanalyse. Tot op heden 

heeft de ouderraad nog geen verdere informatie ontvangen, maar schoolbestuur heeft 

verzekerd om ons ten gepaste tijden in te lichten.  

- Alles wat te maken heeft met verbetering van brandveiligheid ed. staat los van de 

renovatie en wordt gerealiseerd 

 

2. Voorbereiding schoolfeest 6 juni: 
a. Sponsering: er is afgesproken wie bij welke handelaars navraag doet voor de 

sponsering van het schoolfeest. Vorig jaar heeft dit 650€ opgeleverd. 

b. Een lijstje van mogelijke activiteiten is opgesomd. Nu dienen we nog na te vragen wat 

te realiseren is zodat we de activiteiten definitief kunnen maken. 

Enkele ideëen: 

i. Voetbalinitiatie 

ii. Dansinitiatie 

iii. Sport- en spel attributen voor buiten 

iv. Optreden kindjes 

v. Verteller 

vi. Kruiwagenkoers 

vii. Zakkenlopen 

viii. Schminkstand 

ix. Springkasteel 

c. We gaan buffet en eten voorzien binnen in de voetbalkantine, de rest van de animatie 

gaat buiten door (hopelijk laat weer dit toe) 

3. Blijf-maar-even-plakken dag op vrijdag 2 april van 15.00u – 16.00u: 
Voor de paasvakantie organiseert ouderraad de derde blijf-maar-even-plakken dag waar een 

drankje en een hapje wordt aangeboden aan kindjes, ouders en grootouders.  

Annick zorgt voor de inkopen. 

Leen, Wig, Erik (Kathleen) en Annick kunnen aanwezig zijn. Afspraak om 14.30u in de school. 

4. Overige activiteiten ouderraad dit schooljaar. 
a. De T-shirtenverkoop gaat normaal gezien door dit jaar. Een concrete timing is nog 

niet beschikbaar. Erik gaat hier het nodige voor doen. 

b. De ouderraad sponsert nog steeds het fruit op woensdag. De ouderraad bedankt de 

ouders die het fruit voor onze kleintjes wil komen schillen. 

c. De laatste  Blijf-maar-even-plakken dag wordt ingepland voor de zomervakantie  

5. Volgende vergaderingen: 
15/4 om 20.15u in ’t Kwadraat 

4/5 plaats nog te bepalen 
 

 


