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1. Nieuws van de school 
● Corona 

o meerdere kinderen uit 3 gezinnen in quarantaine 

o tot vrijdag zijn 5e en 6e verplicht mondmasker te dragen, erna aangeraden maar niet 

verplicht 

● GSM-inzamelactie 

o De +/- 64 verzamelde gsm's & ipads (gemiddeld bijna 1 per gezin!) zijn opgehaald, 

ongeveer 10kg, een relatief succes in het bewustmaken van leerlingen. We wachten nog 

af of we daar een kadootje voor krijgen. 

o Via GoodPlanet https://www.goodplanet.be/nl/gsm-inzamelactie-op-school/  

● Er is nog weinig speelgoed in de zandbak 

o Valerie wil graag degelijk speelgoed kopen bij Baert of Neefs en vraagt of ze daar een 

budget voor kan krijgen 

o Valerie doet een voorstel 

 

2. Werkgroepen 
 

3. Activiteiten 
 

Kaartjes- en wandelactie 

● Er kwam meer reactie van ouders dan andere acties 

● Kan nog tot na de paasvakantie blijven hangen 

● Eventueel een update met nieuwe tekeningen in paasthema? 
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Aankoop speeltuig 

● Er zijn 5 bedrijven aangeschreven, we kregen 4 antwoorden 

○ Maarten wil nog langskomen op school voor prijsvoorstel 

○ Bedrijf uit Diest te duur (transport van materiaal uit Duitsland) 

○ Kingwood (Waregem): toren, schommel, vieropeenrij, veer voor 10.100eur 

■ grenen hout, minder duurzaam 

○ Goede: 3 opties 

■ netten + balanceerparcours 10.500eur (duurzamer materiaal) 

■ ander balanceerparcours  

■ treintje 8.000eur 

■ vergelijkbare speeltuigen in de buurt: Sint-Agathaplein Wilsele, Park Bellevue, 

Planckendael 

● zie ook school het Anker? eens contacteren voor ervaringen ermee 

○ Opmerkingen 

■ schommel te gevaarlijk 

■ blijft het huidig huisje staan? (kan het nieuwe ernaast, met valruimte) 

● trap en huisje en zijkant/houvast glijbaan moeten vaak hersteld worden 

■ blijft de zandbak? 

■ timing: kan nog in augustus? levertermijn? 

■ Kingwood: alternatief voor schommel? 

■ glijbaan moet gericht zijn op rest speelplaats zodat toezichters glijders kunnen 

zien 

 

 

 

 

Actie voor extra financiering rond paasvakantie 

● Voorstel huiskok Jos 

○ Ontbijtmanden voor kinderen / volwassenen / deluxe 

■ 12eur pp aankoopprijs is erg duur 

■ zelf doen voor 6eur mag niet owv corona 

○ Alternatief: maaltijd in een box (videe, spaghetti) 
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■ Is er ook vegetarisch? 

■ Spaghetti wordt al vaak voorgesteld in de buurt 

● Alternatieven 

○ Offerte van De Schuur vragen 

○ Hof Ter Heide Nieuwrode? 

● Niet te dicht in de buurt van "kippefeest" van de school begin juni 

● Naast kwaliteit en prijs ook afvalhoeveelheid meenemen in keuze 

 

Actie rond mondmaskers 

● enkele dozen mondmaskers aangekocht voor 5e/6e 

 

 

4. Financieel 
 

5. MOS 
 

6. Veiligheid & verkeer 
● Nu de juffen niet meer op de parking staan (proefperiode), is het veel rustiger.  

o Leerkrachten staan nu op de schuine parkeerplaatsen, daardoor ook minder gevaarlijke 

manoeuvres. 

● Later: tekeningen van kindjes achter de ruitenwisser van foutparkeerder steken 

 

7. Varia 
● Dopjes 

○ Ton op school zetten, wordt afgehaald, sponsoring voor blindengeleidehonden 

○ Vroeger door Yvonne, nu Valerie 

○ Eens navragen wanneer ze komen ophalen 

● Daguitstapjes 

○ Kunnen sinds gisteren terug, maar enkel met gehuurde bus dus duur 

○ Als alternatief : kleine uitstapjes in de buurt (vb bos, lentewandeling) 

○ Zeeklassen en Burg Reuland gaan voorlopig door 

● Coöperatieve Ecoob plaatst zonnepanelen op WZC Sint-Margaretha, idee voor op school? 

○ https://www.ecoob.be/margarethainfo  

● Website 

○ elke werkgroep kijkt de website even na, en past tekstje aan waar nodig, doorsturen naar 

Ruben 
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Graag volgende keer terug op  (gewoon opdagen is prima, afzeggen is niet nodig)  

● Donderdag 25/3/2021 

● Maandag 3/5/2021 

● Dinsdag 8/6 of woensdag 9/6/2021 
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