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1. Opmerkingen vorig verslag van 9 juni 2021 
Geen opmerkingen. 

 

2. Info werking komend schooljaar 
Wie komt het bestuur vervoegen vanavond volgend schooljaar? 

 
Nieuwe organisatie: werkgroepen 
Korte toelichting van de verschillende werkgroepen. 

• Nieuwjaarsfeestje 

• Musical catering 

• Kaas en wijnavond 

• Oktober activiteit 

• Welzijn 

• Sponsoring 
 

3. Infoavond 25 oktober 2022: EHBO 
Waar: refter van de school; 20u 
Kostprijs: 2 euro 
Kleinschalig: 20 personen 
Indien grotere interesse eventueel extra avond 
 

4. Oktoberactiviteit: 8 oktober 2022 
Aangezien er niemand de groep heeft verlaten en wij het toch niet willen laten aan ons 

voorbij gaan, om elkaar op een andere manier dan in de vergaderingen beter te leren kennen, 

zoeken we geëngageerde leden die deze dag toch willen organiseren. 

 

Refter is nog beschikbaar 
 

5. Kaas en wijnavond: 26 november 2022 
• Volgende vergadering wijn proeven 

• Nieuw concept: volgend schooljaar? Wat? 

• Opstarten werkgroep 

• Opstarten rondgaan tombolaprijzen 

 

6. Fuif: 24 september 
We kunnen op 24 september nog een paar helpende handjes gebruiken 

• 20:00 tot 23:00 

• 23:00 tot 02:00 (hier zijn nog de meeste gaten) 

• 02:00 tot 04:00 
Niemand moet een volledige shift draaien als dat u niet uitkomt, alle hulp hoe klein ook is 
welkom 
 



7. Varia 
• Werken Gasthuisstraat? 
• Frigokalender: volgende vergadering uitprint, en via mail. 
• Zeeklas: Centje van de ouderraad voor ijsje op zeeklas. 
• Mooi filmpje van de voorstelling van de ouderraad 
• 7 oktober start glijparadijs: beperkt in hoogte, voorzien voor de kleuters, maar lager kan 

er ook op. 
• Nieuwe mailsysteem op school; in het begin kon mailen maar per 50 mailadressen. 

Documenten hebben rare bestandsnaam. Ze geven dit door aan de helpdesk. 
• Zijn er volleyballen nodig op school? 
• Facebookgroep: ouders Edugo Sint-Vincentius 
• Warme oproep voor het bestuur te vervoegen 
• Schoolfotograaf: mama of papa die komt helpen om de haartjes goed te leggen van de 

kindjes voor de foto’s 
 

8. Data volgende vergadering 
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op woensdag 19 oktober 2022 

 

9. Belangrijke data: 
• Zaterdag 26 november 2022: Kaas en wijnavond 

• Donderdag 4 mei – zaterdag 6 mei 2023: schoolfeest/musical 

• Zondag 28 mei 2023: Eerste communie 

• Zaterdag 18 juni: car/fietswash 

• Dinsdag 27 juni 2023: proclamatie 6de leerjaar 

• Zaterdag 14 oktober 2023: 10de editie Old school Party  

 


