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1. Voorbereiding schoolfeest 6 juni: 

a. Sponsering: de gemaakte afspraken zijn lopende en de eerste centjes komen binnen. 
Bedankt voor het engagement. Coördinatie: Annick 

b. Tombolaprijzen: de eerste tombolaprijzen komen binnen, deze worden verzameld in 
de kast van de ouderraad op de zolder van de school. 

c. Activiteiten:  Bedoeling is om te gaan werken met een soort speelkaart die tegen een 
democratische prijs verkocht wordt. Telkens wanneer aan een activiteit wordt 

deelgenomen wordt er een stempeltje gezet en krijgen de kindjes na binnenbrengen 

een geschenkje. Coördinatie activiteiten: Dietmar 

De activiteiten waar we verder gaan aan werken zijn: 

i. 1 uurtje voetbalinitiatie. VK Holsbeek is bereid om een uurtje initiatie te 
komen geven. Inschatting aantal kindjes dienen we nog door te geven, evenals 

het uur. Idee zou zijn om in verschillende leeftijdsgroepen te werken maar 

moet nog verder worden uitgewerkt. Contact Koen 

ii. Dansinitiatie: nog geen bevestiging gekregen. Contact Maureen 
iii. Sport- en spel attributen voor buiten/volksspelen/eendjes-vissen. Simonne 

heeft een lijst met spelmateriaal voor volksspelen en contacten bezorgd. 

Contact: Dietmar 

iv. Optreden kindjes. We zouden graag een idee hebben tegen volgende 

vergadering hoe de juffen dit zien en wat we kunnen verwachten. Coördinatie: 

juffen 

v. Vertelmoment: We vinden het toch belangrijk om eens ergens een rustiger 

moment in te bouwen. Juf Lieve ging contact opnemen met Karl Decré, nog 

geen feedback. Indien niet mogelijk zouden we naar een ander alternatief 

willen zoeken 

vi. Schminkstand. Na succes van vorig jaar willen we dit zeker behouden en 
hopen we te rekenen op enkele ouders die willen komen schminken. 

vii. Springkasteel. Contact Erik 
viii. Mogelijk ‘circus in beweging’ activiteit. Kris vraagt na 

d. BBQ: Wat betreft de keuze van het vlees zouden we de formule willen wijzigen 

zodat er gekozen kan worden uit de verschillende stukken vlees (worstje – 

gemarineerde kipfilet – rundsbrochette). Moet nog in detail worden verder 

uitgewerkt.  

e. Boekje en affiches: Voorstel wordt uitgewerkt en voorgelegd op de volgende 
vergadering zodat drukwerken gestart kunnen worden. Coördinatie: Annick 

 

2. Financiële situatie rekening ouderraad  
De opbrengst van de activiteiten georganiseerd door de ouderraad, worden beheerd door de 

ouderraad en gebruikt voor hoofdzakelijk sponsoring van de school: 

- Na overleg hebben we besloten om de som van 1200 € vrij te maken voor de aankoop van 

speelmateriaal (of het organiseren van activiteit voor onze kindjes). Dit bedrag is de volledig 

opbrengst van het schoolfeest van vorig jaar. Momenteel hebben onze kindjes weinig om 

buiten mee te spelen. We zouden wel op de volgende vergadering een overzicht willen krijgen 

van de juffen waaraan ze dit bedrag willen spenderen zodat we dit finaal goedkeuren. 

- Nog steeds sponsort de ouderraad de fruit-op-school actie op woensdag, de blijf-maar-

even-plakken dag  voor de vakanties. Voor de Sint op school schenken we steeds een bedrag 

van 100 € per klasje voor de aankoop van speelgoed (gebracht door de sint) en strooigoed 

voor onze kindjes. 

3. Volgende vergaderingen: 
dinsdag 4/5 om 20.15u in ‘t Kwadraat 


