Ouderraad Steenoven – Vergadering 21/02/2022
Aanwezig: Richard Vanhoudt, Evi Vanheers, Jessica Maes, Maxime Nowicki, Elise Rietjens,
Lynn Daniëls, Joke Ramakers, Kris Vliegen, Eline Thijs, juf Ann Gijbels
Verontschuldigd: Inge Cleeren, Evelyne Geerts, Hanne Thiels, Bernice Rietjens
Bloemzadenactie
• Stavaza:
o Briefjes: deze week nog meegeven met de kinderen, waarschijnlijk dinsdag of
woensdag. Lynn stuurt de brief ook mee naar de sponsors.
o Bestelling: Eline
o Sponsors: Voorbereidingen gedaan. Sponsorgeld dat uit verleden ontbijtactie
nu gebruikt gaat worden: sponsors krijgen mail of briefje in brievenbus. Enkele
sponsors nog aan te spreken.
o Inpakken? (Elise) 3 a 4 doosjes per craftzakje is mogelijk, enveloppen voor
zaden ook ok.
o Kostprijs zakjes: ongeveer 45 euro voor 250 zakjes
o Uitdelen
o Etiketten? (Jessica) ontwerp is klaar voor zaden, dit ontwerp ook aanhouden
voor andere pakketten. Jessica heeft het ontwerp getoond. Prijs hoeft er niet op
te staan.
o Juf Ann gaat met de kinderen naar de buurtbewoners om bloemzaden te
verkopen. Deze kunnen dan eens tijdens een middagspeeltijd hun bestelling
afhalen.
o 11 maart briefjes terug binnenbrengen. Max 7 dagen levertijd. Week voor de
paasvakantie zou alles afgehandeld zijn.
o Joke ontvangt geld en geeft door aan Maxime.
o Eline laat aan Elise weten hoeveel zakjes besteld moeten worden, aan Jessica
hoeveel etiketten er gedrukt moeten worden en aan iedereen wanneer er
geleverd wordt.
o Jessica mag stempel ontwerpen zodat we de zakjes extra kunnen pimpen.
o Etiketten printen via secretariaat school.
o Juffen willen zodra zakjes er zijn al beginnen plakken van etiketten.
o Elise Vanhove kan het geld meenemen voor Joke, dit wordt met de juffen
afgestemd.
Ontbijtactie
• Hanne en Evelyne hebben maandag 28 februari met Nancy afgesproken om het
draaiboek te overlopen.
Fietsenstalling
• Stavaza: (Maxime) Hoogte was nog niet doorgegeven, Maxime heeft dit gisteren
gedaan. Geen idee hoe lang het gaat duren vooraleer alles gerealiseerd is, eens we de
offerte hebben.
Extra Goals

•

Expoline: Netten waarschijnlijk niet ok qua duurzaamheid. Beter volledig ijzer.
Richard gaat ook nog verder zoeken en stuurt de offerte door als hij ze vindt.

Financiën
• Stavaza
Carnaval
• Er wordt chips aan de kinderen gegeven, dus geen hulp nodig.
• Op 24 juni Fun-dag op steenoven, en dan wordt de hot-dog uitgedeeld (staat los van
Leuke-dingen-dag op 10 juni). Dan mag er wel geholpen worden. Jessica en Lynn zijn
alvast beschikbaar.
Verkeerssituatie
• Enquête? Bernice? Afwezig, volgende keer op te nemen.
• Ruimte rechts van de parking (kant van het bos): Richard gaat gemeente vragen om
beugel te plaatsen, zodat er niet meer geparkeerd kan worden.
• Richard heeft met de wijkagent gesproken om de situatie te observeren en van daaruit
naar de gemeente te gaan voor actie; bijv. éénrichtingsverkeer (onder bepaalde uren).
Bestellingen
• Kunnen we naar volgende acties ook digitale bestelformulieren maken via Google
docs?
• Belang van ook de klassieke bestellingen met cash geld om iedereen te kunnen
bereiken.
Stormschade
• Zal met de werkman bekeken worden. Zou nog opgelost kunnen worden met weinig
middelen.
Sobere maaltijd
• Donderdag 31 maart: soep met boterham.
• Welke ouders kunnen helpen met uitschenken soep: Lynn, Eline, evt. Maxime. Lynn
zal soep uithalen in hoofdschool.
Schoolfeest 14 mei
• We gaan ervan uit dat alles mag doorgaan, met iedereen samen.
• Volgende vergadering: planning hotdogstand.
Oudercontacten
• Vanaf nu zullen er 3 oudercontacten per jaar plaatsvinden: november, maart, juni
Volgende vergadering: maandag 25 april 20 uur

