
OUDERRAAD 16 JANUARI 2023

Aanwezigen: Nils, Kim, Ann-Sophie, juf Lotte, meester Gert, Horiya, Zoë, Joke

Verontschuldigd: Els, Pieter, Caroline, Ben

Verslaggever: Joke

Aanvang/einde: 20.30u - 22u

Agenda:

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

2. Afspraken communicatie

3. Evaluatie kerstdrink

4. Evaluatie wonderbar

5. Opvolging wondertalk november

6. Planning wondertalk EHBO

7. Ouderfuif 18/3/23

8. Kinderfuif 10/2/23

9. Varia

Onderwerp Besproken Acties
Goedkeuring vorig
verslag

Geen opmerkingen

Afspraken

communicatie

Er bestaat een communicatiebeleid binnen de school.
Dit is vastgelegd in afspraken op papier en zal met de
ouders gedeeld worden.

Evaluatie kerstdrink Op google drive staat een mapje ‘werkgroep kerst’.
Dit behouden we voor de komende jaren en vullen
we aan met onze opmerkingen van de afgelopen
editie:

- lange wachttijd aan hotdogs
- glühwein en chocomelk waren snel op
- jenever is minder gedronken: 1 fles per

smaak volstaat
- stokbrood mag groter gesneden worden
- meer helpende handen nodig voor opbouw
- locatie was goed
- positieve reacties kerstkoor

Meester Gert:
Opbrengst
communiceren
(investeren in
de leeszolder en
bijpassen Oog
voor Lekkers) en
helpende
handen
bedanken
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- muziek stond wat te luid
Opbrengst los van de sponsorloop: ongeveer €1000

Evaluatie wonderbar Beperkte opkomst. Datum was wat ongelukkig
doordat het dicht na de feestdagen was.

Opvolging wondertalk

november

Graag nog powerpoint delen.
Factuur is betaald.

Els: powerpoint
delen

Planning wondertalk

EHBO

We vragen hiervoor een kleine bijdrage.
Affiche maken?

Ann-Sophie of
Horiya: Els
Tanghe, mama
Stef en Floor
aanspreken

Ouderfuif 18/3/23 - Poll aanmaken om te polsen naar interesse
binnen de whatsappgroep helpende handen

- Voorzien we een einduur?
- Vooraf kaartenverkoop
- Organisatie: Zoë, Horiya, Joke, Nils

Kinderfuif 10/2/23 - 18 tot 21u
- Thema: The Masked Singer
- Wordt georganiseerd vanuit het schoolteam
- Wraps: door ouderraad?
- Pannenkoeken: ouders inschakelen om te

bakken
Varia - Graag uitnodigingen ouderraad opnieuw

versturen via teams
- ouderraad van 17/4/23 wordt verschoven

naar 24/4/23 wegens vlak na de paasvakantie
- Nog geen helpende handen voor het fruit van

komende woensdag
- Ideeën opbrengst activiteiten: kookplaten,

kar met klapstoelen
- Kinderopvang door ouders voor ouders

tijdens de zomervakantie?

Kim: oproep
doen helpende
handen fruit
komende
woensdag

Horiya: info
uitsturen
kinderopvang

Volgende ouderraad: 27/2/23

Agendapunten volgende ouderraad:
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