
Verslag oudercomité
25 maart 2021

Aanwezig: Tine Stappaerts, Geert Claes, Inne Dens, Ruben
Huylenbroeck, Wiebke Matsch, Leen Beuckelaers, Annelies Baeck,
Wendy Ramaekers, Hilde Van Raemdonck
juf Marieke, juf Mia, juf Ellen

Nieuws van de school
● Marieke neemt de taken van Tineke tijdelijk over

Corona
● Scholen sluiten volgende week

○ Holsbeek sluit ook kleuterscholen?
● Afwachten wat nog verder beslist wordt

○ Uitstappen?

Paasbloemen-actie
● Door misverstand zijn zowel actie paasbloemen als take-away bijna gelijktijdig gelanceerd
● Bestellingen konden tot 23/3
● Bij ophalen 30/3: verwijzen naar take-away (affiche, briefjes, bord spaghetti)

○ Inne stuurt een voorstel voor affiche

Speelgoed in de zandbak
● Kinderen en juffen zijn er heel tevreden mee!
● Schepjes komen nog



Werkgroepen

Klus
● Marieke vraagt na of er iets nodig is van het oudercomité voor de klusdag

Fruit

Milieuzorg op school MOS

Veiligheid & verkeer

Activiteiten

Online paasquiz 16/4 20u30
● Voor alle ouders, in plaats van een paasdrink
● Per huisbubbel in Kahoot

Kaartjes- en wandelactie
● Leen zorgt voor nieuwe tekening die iedereen thuis kan afdrukken als paaswens

Aankoop speeltuig
● Vorige keer offerte Kingwood en Goede bekeken

○ Kingwood: alternatief voor schommel: spiegelpanelen, huisje, ...
● Maarten uit Langeveld gaat offerte opsturen

○ Huidige schors is niet voldoende voor valbeveiliging >1m, moet 30cm diep afgegraven worden
● VBS Het Anker : Europlay, plaatsbezoek, huidige speeltoestel ook van hen, aantrekkelijke offerte

○ voorstel: klimparcours vanaf 4j rond rechtse "zandbak", lage valhoogte
● Kleuterjuffen & preventie-adviseur moeten beslissing nemen

○ Preventie-adviseur: geen schommels, balken, netten, ...
○ Wiebke stuurt voorstellen door, juffen bekijken met adviseur en hakken knoop door



Spaghetti take away
● Nog niet veel bestellingen (20 gezinnen)
● Berichtje op de blog + mailtje + affiche 30/3 + bericht in whatsapp groepen

Varia
● Fietsvak voor een klas is te klein

○ Marieke blijft herinneren om fietsen goed te parkeren
○ Vroeger hielpen enkele leerlingen van het 6e, "fietscoaches", opnieuw voorstellen

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

● Maandag 3/5/2021
● Dinsdag 8/6 of woensdag 9/6/2021


