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Vergadering Ouderraad 

Datum Woensdag 9 februari 2022 

Aanwezig 
Richard, Evy, Kelly, Ann, Katrien, Sandra, Wendy, Brenda, Koen, Joke, 
Liesbet, Marleen, Sarah 

Verontschuldigd Valerie 

 
 

1 Carnaval 

Juffen hebben iets uitgewerkt voor Carnaval: 

- met verschillende dagen verkleden 

- verkleedfeestje in de klas (laatste dag) 

- donderdag en vrijdag speciale activiteiten 

- geen stoet, geen menging van de klassen 

- geen hotdogs of dergelijke 

→ waarschijnlijk gaat er op het einde van het schooljaar wel nog een “leuke dingendag” 

gehouden worden (zoals vorig jaar) en zullen daar hotdogs uitgedeeld worden. 

 

De ouderraad moet niets doen voor carnaval. 

 

2 Sobere maaltijd 

 Sobere maaltijd valt dit jaar op donderdag  31 maart 2022. 

- Hiervoor zal soep besteld moeten worden en brood. 

- Wie hierbij zal helpen, zal via de groep nog gestuurd en besproken worden 

 

 

3 Andere activiteiten 

Het schoolfeest zou waarschijnlijk wel kunnen doorgaan. Hiervoor is de groep ook al een aantal 

keer samengekomen. Richard zal tafels en toog ook al bestellen. 

Dit zal verder besproken worden op de volgende vergadering. 

 

4 Varia 

- Schepen van verkeer is bij Richard geweest: 
   * gevraagd om zebrapaden te leggen, maar daar waren ze geen voorstander van. 
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   * voorstel om de éénrichting in het Kerkplein om te draaien: dit zou gemakkelijker zijn omdat 
auto’s dan met de Kiss en Ride mee rijden en vlottere uitstroom aan de Pastorijstraat 
- Het verkeersbord van 30km/u (in de Burgemeester Elenstraat / Pastorijstraat) zou eerder gezet 
moeten worden, dit bord staat nu achter het zebrapad en auto’s rijden hier heel snel (>50km/u 
ook). 
→ Richard zal vragen aan de wijkagent die aan de schoolpoort staat, om daar een aantal keren 
te gaan staan. 
 
- Coronacijfers vallen momenteel op school vrij goed mee. Het zijn vooral leerkrachten die 
uitvallen, dit is niet altijd even gemakkelijk op te vangen door de andere collega’s. 
 
- Wafelverkoop: eerste bestellingen zijn binnengekomen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volgende vergadering: 
WOENSDAG 23/03/2022 

 
 

 
Laatste vergadering 10/06/2022 


