
Ouderraad 20 juni 2019: verslag 
 

Aanwezige ouders: Karen, Firdevs, Elsie, Christelle, Sofie, Evelien, Kristof, Björn 

Verontschuldigd: Anneleen, Marjolein, Myriam, Ilse 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Lien, Stephanie 

Feitelijke ouderraad 
 

• Evaluatie sponsorloop vrijdag 07/06 

We realiseerden een omzet van 2285,80 EUR en maakten voor 67,48 EUR kosten. Zo komen we op 

een winst van 2218,32 EUR. 

Karen ontving nadien nog 109,70 EUR, de totale winst komt zo op 2328,02 EUR 

Iedereen was enthousiast. Parcours goed, optie start op vluchtheuvel voor het lager, elastiekjes in 

één rechte lijn uitdelen door max. vier personen (vermijden dat er dubbel wordt uitgedeeld).  Wel 

zorgen voor nieuwe blauwe elastiekjes, of tussenmaat (juf Lien heeft deze bruine in haar klas).  De 

extra activiteiten waren zinvol, behalve voor de kleuters. We vragen de werkgroep sport en spel om 

dit volgend jaar op zich te nemen. De looptijd per groep en tijd tussen de groepen was prima en ook 

de volgorde van de groepen behouden we volgend jaar.  Het chronometreren van de tijd en het 

bedienen van de muziekinstallatie wordt best door een lid van de ouderraad uitgevoerd. Volgend 

jaar zorgen we dat de supporterszone wordt afgebakend en overwegen we een drankstand. We 

vragen na of het Rode Kruis de EHBO wil voorzien. Kleuterjuffen die graag de grotere toer meelopen 

kunnen misschien voorzien dat een stagiaire hun klas overneemt. De optie dat leerkrachten zich 

zouden laten sponsoren weerhouden we niet. 

Op de brieven zullen we geen 1 EUR meer zetten, enkel de kleinere bedragen en we zullen de ouders 

een week extra tijd geven om het geld binnen te brengen.  We blokkeren alvast vrijdag 5 juni 2020. 

 

• Fluohesjes 

We bestelden 400 hesjes met als opschrift SBS De Lettertuin Ninove.  Dit kost ons in totaal 1085 

EUR. De levering gebeurt voor 02/09. We vermelden dit uiteraard op de onthaalrecepties. 

 

• Informatieborden 

We vonden online informatieborden aan 108,65 EUR incl btw / stuk (formaat 4x din a4).  Björn Vinck 

wil ze plaatsen.  Karen spreekt concreet met hem af. Dit zal de ouderraad, incl. bevestigingsmateriaal 

ongeveer 300 EUR kosten. 

 

• Drinkbussen 



40 aankopen, wie zoekt ? laagste prijs sistema = ava 3,55, gratis levering = 142 EUR roze of andere 

kleuren, mail gestuurd 20/06                                                

 

• Geiten 

De geiten drukken de draad langs de haag stuk?  

Dit moet verstevigd worden alsook nieuwe draad. 

Alsook moeten de andere palen dieper ingegraven worden. 

Mss op te nemen op ouderraad alsook in te plannen einde sj, begin vakantie? 

Ik heb thuis bij mijn ma nog paar betonnen onderplaten staan ter gebruik eventueel ook. 

Toegevoegde waarde geiten? Lln betrokken? Lkn ? taaklast bij enkelen, kost geld, extra container 

geiten weg zou extra speelruimte betekenen 

 

• Voorbereiding onthaalrecepties 

De onthaalreceptie voor de kleuters gaat door op 31/08 om 10u, voor de lagere school op 02/09 om 

14u. Best is dat in augustus een brief wordt gestuurd naar de betrokken ouders met uitnodiging voor 

dit onthaalmoment.  

Partytafels besteld, worden geleverd op 30/08,  

Karen doet inkopen vgl met vorig jaar, ev bijkopen op maandag 

Wie helpt? Zaterdag 

  Maandag 

Promowoordje 

 

 

Decretale ouderraad 
 

• Schoolfeest 

Sponsoring dehaize  

Stand opzetten vooraf voor 12u30:  tafels + stoelen + vuilbak + parasol 

12u30-15u twee mensen 

15u-17u30 twee mensen + opruim 

Al opgegeven: evelien, sofie, elsie, firdevs en anneleen 

 



• Sleep-inn kleuters di 25 juni 

2 bjornen maandag na school tenten rechtzetten, afbraak ? 

 

• Proclamaties 

Uitgenodigd, delegatie ? 

 

• Oog voor lekkers 

Evaluatie door lkn: onthou 

- Begin schooljaar briefje woensdag fruitdag 

- Fruit carrefour niet altijd even aantrekkelijk 

- 2de kk eventueel zelf fruit snijden en verdelen 

- Stickers ter beloning aanbieden, vol blad met stickers extra beloning 

- Voorstel geen ander tussendoortje dan fruit/groente tijdens ochtendspeeltijd (1a, 3 

- Of fruitweken inlassen (1b) of meer reclame maken (2a), of grafiek uithangen met klas 

percentages: welke klas een het gezondste tussendoortje (6) 

- Optie briefje meegeven voor afwassers melk 

- Tafeltje buiten voor extra portie? 

- Haalbaar elke klas zelfde regels : bijv moeten proeven, niet lusten mogen uitspuwen, … 

- Alle drankjes behalve ev witte melk en water afschaffen tijdens middag (3) 

- 6de lj: niet enthousiast over fruit, mek niet verderzetten 

Uitstap melkveebedrijf 1 a en 1b 

Appelverkoop 5de lj 

 

• Toelichting team oplossing eetfestijn 

 

 

• Strapdag 

 

 

• Varia 

Celebrations 2 bananendozen vol uitdelen als snoepgoed sint 

 

Rijbaankussens adminisatrie nog geen offerte uitgeschreven, budgetten 2020 

 

Volgende vergadering laatste week augustus , di 27 aug ? 


