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 Nieuws van de school 
 ●  5/5 Schoolfotograaf 
 ●  Fietsexamen 6e: wo 18/5 inoefenen, wo 15/6 examen 

 ○  School zoekt nog vrijwilligers 9u-10u30 langs het parcours 
 ●  18/5 toneel kleuters en L1-2 van Spoor6 
 ●  20/5 MOS-dag op school 

 ○  afvalloze dag, picnic in het bos (K0-L2) of prov.domein (L3-L6), onderweg afval rapen 
 ○  Hulp van ouders voor wraps (financieel + helpende handen) 

 ■  per kleuter 1 wrap en per L1-6 2 wraps met sla, tomaat, wortel, komkommer, (hesp?) 
 ■  school stuurt email 
 ■  Tine & Wendy gaan inkopen 
 ■  voor kleuters klaarmaken, voor L1-6 laten klaarmaken 

 ○  Veiling sponsort 1 bak komkommers en 2 bakken tomaten 
 ○  Afsluit-act op school 

 ●  wo 25/5 voormiddag grootouderfeest voor kleuters 
 ●  di 7/6 verlofdag 
 ●  vr 17/6 kippefestijn op school 

 ○  De juffen denken na over een act ;-) 
 ●  di 28/6 schoolreis L1-L4 avonturentocht Houthalen-Helchteren Hengelhoef 
 ●  di 28/6 18u receptie 6e 
 ●  11nov (!) schoolfeest met circus 

 ●  Eerste Oekraiens kindje gestart 
 ●  Rugzakken voor Oekraïne worden binnenkort opgehaald (Rugzak vol Dromen) 

 ○  Veel foto's op Instagram 
 ●  Vraag van ouders naar schoolfeest op het einde van het jaar, iets om naar toe te werken? 

 ○  School: begin van het jaar zodat ouders elkaar en de school vroeger leren kennen, 
 "teambuilding" voor de leerlingen in de klas 

 ●  Speeltuig: wachten op bestelling van de school 
 ●  Betrokkenheid 

 ○  Regelmatiger communiceren vb nieuwsbrief 
 ○  Drink op het einde van het schooljaar 

https://vbsdeplein.be/wp-content/uploads/2022/05/20220331-Oudercomite-verslag.pdf


 Werkgroepen 

 Financieel 

 Fruit 
 ●  Toffe herstart na corona-beperkingen, mits een beetje verwarring door een vergeten mailing 
 ●  1 juni minder (L5-6 op bosklas) 
 ●  22 juni is er geen subsidie, wat extra bijbestellen 

 ○  Jonas checkt met Tine voor betaling 
 ●  29/6 groentenschotel mét cocktailsaus (van het oudercomité) 

 ●  Oog voor Lekkers (subsidie voor het fruit) : controle was OK 
 ○  Posters voor fruit ophangen 

 Klus 

 Milieuzorg op school MOS 
 ●  zie schoolnieuws 

 Veiligheid & verkeer 

 Schoolfeest 
 ●  terug opstarten, oa Leen, Roel, ... 

 Activiteiten 
 Activiteiten komende maanden 

 ●  18/5 20-22u drink in de refter voor alle kleuter-ouders, promo voor oudercomité 
 ○  Reclame maken 
 ○  Ook kleuterjuffen 

 ●  do 30/6 drink op school 
 ○  Enkele ouders helpen 

 ●  12-15/8 Plein Kermis 
 ○  Oproep naar medewerkers, brengt veel geld op voor het oudercomité. Hulp bij tent opzetten, 

 bierloop, ... 
 ○  Vrijdag kinderdisco en fuif 
 ○  Zaterdag bierloop, Jonas, Romeo's 
 ○  Zondag mountainbike, kippenkraam, rommelmarkt, fanfare, DJ Eddy 
 ○  Maandag streekbieren, vintage bikes 



 Oudercomité 
 ●  Bestuur: extra kandidaten gezocht 

 Varia 
 ●  Levensloop za 21/5 17u - 22/5 17u -  https://www.levensloop.be/  - aan Heilig Hart Heverlee 

 ○  Iedereen welkom om even te komen wandelen/lopen 
 ○  Lou's dreamteam 

 ●  Er komen meer boekentillen in Holsbeek zoals die aan school 
 ●  Spijtig dat de Fluo-top-promo van Centerparcs enkel geldig is buiten weekends en schoolvakanties 
 ●  Enkele ouders hebben problemen met de ijskar tegenover de school 

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

 ●  di 14/6 bij Annelies 

 Het verslag komt op de website: 
 https://vbsdeplein.be/vergaderingen-ouderraad/ 

https://www.levensloop.be/
https://vbsdeplein.be/vergaderingen-ouderraad/

