
 
12 oktober 2021 

 

Oudercomité AW  AW  AW 

Morwenna Buysse A Jan Naessens X Steven De Clerck X 

Dieter Maenhout A Ann Clincke V Davy De Zutter V 

Sylvie De Buck A Joke Van 
Overstraeten 

V Lien Lievens A 

Valérie Fiers V Filip Maus A Davy De Boever A 

Isabelle Verhelle X Elke Devolder V Kelly Rokegem A 

Jochen Huybrechts V Annelies De Pauw V Kenneth David A 

Veerle Van de Nouwelant V Jasper Nys A   

      

Leerkrachten AW  AW  AW 

Juf Ann De Buck A Juf Isabelle A Juf Ianthe A 

Juf Griet X Juf Kathy X Juf Marleen M X 

Juf An Planckaert X Juf Annelore X Juf Miranda V 

Juf Veronique A Juf Christine X Juf Inge X 

Juf Mieke X Juf Dorine X Juf Magali X 

Juf Renske X Juf Ellen X Juf Kim A 

Juf Els X Meester Elie X Juf Elke A 

Juf Joke X Juf Alice A Juf Karen (secretariaat) X 

Juf (islam) X Meester Louis X Schepen Trees Van Hove A? 

 

V = verontschuldigd, A = aanwezig 
 

1. Evaluatie voorbije activiteiten 

 

1. De LEF fietstocht van 25/09 

 



Het was een heel gezellige dag, maar we hadden een zeer lage opkomst. Er waren vrij veel 
tussenstops en zowel bij Hof Ter Motte en de pottenbakker als op de school waren het betaalde 
drankjes/hapjes. De kans is groot dat men hierdoor niet tot op de speelplaats is gekomen.  

Dit evenement is tweejaarlijks maar we nemen hier niet meer aan deel omdat onze stand weinig 
meerwaarde biedt voor de fietstocht. Daarnaast leidde het tot matige opbrengst voor het OC.  

 

 Kalender 

Er zijn 165 kalenders verkocht. We kregen heel goede commentaren. Eefje heeft een plantje als 
bedanking gekregen. Ze vond het wel jammer dat de foto op de voorpagina troebel was, terwijl dit op 
de computer zeker niet het geval was.  

Volgend jaar vermelden we wel de klassen en de namen van de leerkrachten op de kalender. 

 

 De levensloopwandeling van 10/10. Er nam geen groepje aan deel 

 

2. Verdeling werkgroepjes: Overzicht wie zich reeds opgaf: 

 

 Kerstmarkt 
 Kenneth 
 Kelly 
 Lien en Davy 
 Veerle 
 Ann 
 Dieter 
 Filip 

 

 Springkastelenfestival (zijn nog niet samengekomen maar dit wordt asap ingepland) 

 

 Kenneth 
 Dieter 
 Jochen 
 Lien en Davy 
 Jasper 
 Morwenna 

 

 

 Sponsoring paasontbijt 

Voor deze activiteit zoeken we niet langer naar sponsoring, we willen overbevraging vermijden bij 
onze sponsors. Vandaar zullen alle aankopen voor dit event gebeuren in Aldi en is de prijs van 1,5 
per kind haalbaar.  



Deze werkgroep wordt bijgevolg ontbonden, enkel Kenneth zat hierin. 

 

 Schoolfeest 
 Kenneth 
 Kelly 
 Dieter 
 Jasper 
 Veerle 
 Ann 
 Morwenna  

 

3. Concretisering komende activiteiten 

 

 Grootouderfeest: 19/11 

 

Briefjes worden meegeven 22/10. Deze zullen door de school gemaakt worden.  

Aantallen worden op 10/11 aan Tartiste doorgegeven en ten laatste 16/11 het definitieve aantal 
(door Sylvie). 

Er moeten extra tafels besteld worden. Dit wordt door de school geregeld.  

Dieter doet boodschappen: 

 Koffie, thee, melkjes, suiker 
 Chocolade en koffie nog voorradig? (percolator) 
 Percolator: 750 gr koffie en 1 reep chocolade 
 Waterkoker: voorzien voor thee 

 

Helpers: 

 Lien en Davy (brengen ook reserve percolators mee) 
 Kelly 
 Ann  
 Jochen 
 Juf Marleen 
 Juf Kim 
 Juf Isabelle 

 

 

o Sinterklaas: 02/12 

 

Sylvie heeft reeds gemaild naar de personen die zich als Piet zullen verkleden.  

Pieten 

 Andy en Els; Bart 
 Ludo heeft nog niet gereageerd 



 Van zodra aantal duidelijk is: eten reserveren bij De Artiest, Slagerij Mortier of 
Jeffrey’s. 

 

Sint is ok: werd reeds door Juf Griet geregeld tijdens de vorige vergadering.  

 

Zakjes 

1. Dieter zal chocolade halen uit Aldi 
2. We rekenen opnieuw +/- 1 euro per zakje per kind. 
3. Graag strooimateriaal voorzien voor de pieten (Nicnac koekjes/snoepjes)  

OnzeLieveVrouwtjes). 

 

Op dinsdag 30 november zullen de leerkrachten de zakjes vullen. 

4. Indien leden van OC moeten komen helpen, dan horen wij het graag.  
5. Er zullen in november nog 3 extra leerlingen starten dus 230 + 3 zakjes 

voorzien.  

 

Elke klas krijgt 60 euro om klas-sint-geschenken aan te kopen. Dit bedrag moet worden 
overgeschreven op rekening van de school 

 

o Kerstactie en kerstmarkt: 15/12 - 17/12 

 

De briefjes voor de Kerstactie worden meegeven op 29/10 

 

Artikel Verkoopprijs 
Cote D’or 10€ 
Nougat 10€  
Vershoek Speculoos met chocolade 7,5€ 
Vershoek Speculoos zonder chocolade 7,5€ 
Vershoek Wafels met chocolade 7,5€ 
Vershoek Wafels zonder chocolade 7,5€ 
Vershoek Cake met chocolade 7,5€ 
Vershoek Cake Zonder chocolade 7,5€ 
Vershoek Zandkoekjes met chocolade 7,5€ 
Vershoek Zandkoekjes zonder 
chocolade 

7,5€ 

 

Vershoek zal leveren in de turnzaal waar hij alles direct kan binnenzetten. 

Dieter bevestigt bij Vital voor de nougat-actie. 

De actie voor dit jaar is een zonne-luifel (plaatsing over de zandbak bij de kleuters) 

Er zal geen geen winnende klas en geen topverkoper gekozen worden dit jaar. 

 



De afhaalmogelijkheden zijn  

 Woensdag 15/12 van 11u20 tot 12u30 
 Donderdag 16/12 van 16u tot 17u 
 Vrijdag17/ 12 op de kerstmarkt op school tussen 15-22u 

 

Voor de kerstmarkt op 17/12 moet de werkgroep nog geconcretiseerd worden 

Betreffende de herkenbaarheid: OC leden droegen in het verleden groene T-shirts, maar er zijn er niet 
meer voldoende voor de nieuwe leden. Voorstel om nieuwe badges te laten maken. Deze badges 
kunnen dan op een kerstmuts aangebracht worden.  

 

o Springkastelenfestival: 12/02 

 

De werkgroep stelt voor om een poster te ontwerpen met verschillende sponsors op. De drukkosten 
worden door de sponsors gedragen/ betaald. 

Dit werd in het verleden nog niet geprobeerd of uitgevoerd. We willen overbevraging zeker vermijden 
maar willen dit zeker proberen en dus een go geven.  

Drie punten te bevragen:  

Voor de werkgroep samenkomt zal juf Isabelle navragen bij Stad Deinze of het 
springkastelenfestival mag/kan doorgaan op school en of dit uit naam van de school georganiseerd 
mag worden?  

We moeten ook navragen of er een affiche gemaakt mag worden en of deze verspreid mag 
worden?  

Wie moet een verzekering afsluiten (de school of het OC) en wat is de kostprijs hiervan? 

 

4. Varia 

 

We willen onze ‘OC Boom’ opnieuw tot leven brengen. Alle leden sturen een leuke foto van zichzelf 
door en we plakken dit op visjes (cf. thema dit jaar). Dit kan naar het OC-mailadres. 

 

Er loopt een actie in Landegem i.v.m. verkeersveiligheid. De drie directies van de scholen in Nevele 
wandelen binnenkort samen door Nevele en zullen hierbij de pijnpunten omtrent verkeersveiligheid 
in Nevele vastleggen. Dit zal ook bevraagd worden bij de ouders via de nieuwsbrief van de school.  

 

Werkgroepje leerkrachten voor de aanpak refter. De leerkrachten willen de refter herinrichten en 
willen een aantal “bartafels” aan de muren voorzien. De school zal (vermoedelijk) een “klusjesdag” 
organiseren om dit idee samen met een aantal handige ouders uit te voeren. 

 

Werkgroepje Quiz: Zij hebben voor de quiz 40 tot 50 grote lege eierdozen (10-12 eieren) nodig: wie 
deze heeft, mag dit aan Sylvie, Veerle, Jan, Steven of gewoon op school bezorgen. 

 

 



 

 

De volgende OC- vergadering gaat door op maandag 15 november om 20u 

 


