
Verslag ouderraad dinsdag 23 2019 
Aanwezig: Wouter, Joachim, Veerle B, Katy, Mandy, Jolanda, Juf Laure, Meester Tim, Juf Nathalie, Juf 
Cynthia, juf Veerle DP, Lien, Brecht 
 
Verontschuldigd: Olivier, My Phoung, Hans, Els, Erika, Vincent 
 

Opmerkingen vorig verslag van 27 februari 2019 
Geen opmerkingen. 

 

Schoolfeest 
1. Sponsors 

 Nog langsgaan naar The Secret. 

 Bedankingsbriefje en cava kaarten maken (Veerle DP) 

 Er komt een brief met uitleg over het podium,… Op de achterkant kunnen ook de 
sponsors vermeld worden. 

 We maken 2 placemats voor op de tafels, deze leggen we geschrankt zodat alle 
sponsors te zien zijn op 1 tafel. 

 Banners worden opgehaald door diegene die de sponsor afhandelde, ten laatste 10 
mei binnen! 

 Pistolets en piccolo’s hebben we ’s morgens al nodig. Hans besteld bij Van Damme 
(90picollo’s), Joachim bij Hemelsoet (210 pistolets) en Mandy bij Moeraert (90 
piccolo’s) 

 Wijn en Cava bestellen we bij Time2wine + ook tonnetjes vragen zoals vorig jaar 

 Ijsjes verkrijgen we een deel via sponsoring (Okay Oostakker) 
 

2. Elektriciteit 
Corry bekijkt nog eens de mogelijkheden op school en wat we liggen hebben van 
kabels,… 

 
3. Bestelling Guntro 

We hebben 300 stoelen,100 tafels en diepvries besteld 
 

4. Springkastelen 
Hupsakee stelt 2 springkastelen ter beschikking. Joachim vraagt nog eens na bij LD Vastgoed. 
D’ Hondt? 
 

5. Dagverloop schoolfeest 
8u klaarzetten 
10u start 
10u15 verzamelen kleuters voor optreden 
10u30 kleuteroptreden 
11u45 – 12u30 spelenmarkt (enkel viskraam en springkastelen) 
12u30 start BBQ 
12-17u photobooth (verrassing voor de mama’s, iedere mama krijgt een bonnetje mee, geen 
bonnetje is geen foto) 
13u30 – 14u30 spelenmarkt 
14u45 verzamelen lager voor optreden 
15u optreden lager 
 



 

6. Drankkaarten kinderkaarten 

 Overlopen prijzen drankkaart 

 Kinderkaart 3 €: drankje kinderkraam, waterijsje, chips, pannenkoek 

 Spelenkaart 3€: zonder consumptie, 6 spelletjes 
 

7. Opstelling schoolfeest 
Grotendeels hetzelfde zoals vorig jaar. 
Alles wat er kan verkregen worden met de kinderkaarten proberen samenbrengen op 1 
locatie (houten kraampjes) 
Speelgoed van de spelenmartkt in bureau van Juf Veerle. 

 
8. Allerlei 

 ’s Middags kaas en salamiblokjes als aperitief (bordje gemengd) 

 BBQ: Bonnetjes per vleessoort 

 Er worden 2 afruimhoeken voorzien zodat de mensen zelf hun bord kunnen 
afruimen. 

 
 

1ste communie 
Wie kan helpen? Jolanda 
Juf Cynthia geeft het definitieve aantal van volwassenen en kinderen nog door. 
 

Varia 
 Infoavond 

Datum vastleggen tegen volgende vergadering, graag ook thema. 
EHBO bij kinderen? 
 

 Fuif was zéér geslaagd! 
Minder volk dan vorig jaar, maar meer opbrengst 
 

 23 november 2019 Kaas en wijnavond 
Catering voor de kaas is reeds vastgelegd 
 

 Verkeersveiligheid school 
Bredestraat suggestiestroken? 
Bord dat snelheid meet zou op regelmatige basis in de Bredestraat komen 
Straatverlichting werkt in de Sint-Rafaelstraat 
 

 

1. Data volgende vergadering 
Volgend ouderraad zal plaatsvinden op dinsdag 11 juni 2019 

 

2. Belangrijke data:  
 Zaterdag 18 mei 2019: plechtige communie 

 Zondag 12 mei 2019: schoolfeest 

 Zaterdag 25 mei 2019: eerste communie  

 23 november 2019 kaas en wijnavond 



 14 maart 2020 old school Party (8ste editie) 
 


