
 
 

17 maart 2022 

Oudercomité AW  AW  AW 

Morwenna Buysse A Jan Naessens X Steven De Clerck X 

Dieter Maenhout X Ann Clincke A Davy De Zutter X 

Sylvie De Buck A Joke Van 
Overstraeten 

X Lien Lievens A 

Valérie Fiers A Filip Maus A Davy De Boever A 

Isabelle Verhelle X Elke Devolder X Kelly Rokegem A 

Jochen Huybrechts A Annelies De Pauw X Kenneth David A 

Veerle Van de Nouwelant X Jasper Nys X Kim Rodts X 

      

Leerkrachten AW  AW  AW 

Juf Ann De Buck X Juf Isabelle A Juf Ianthe X 

Juf Griet X Juf Kathy X Juf Marleen M X 

Juf An Planckaert X Juf Annelore X Juf Miranda X 

Juf Veronique X Juf Christine X Juf Inge X 

Juf Mieke X Juf Dorine X Juf Magali A 

Juf Renske X Juf Ellen X Juf Kim X 

Juf Els A Meester Elie X Juf Elke X 

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

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

 

X = verontschuldigd of Afwezig, A = aanwezig 

 

1.  EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
a. Quiz 

De quiz werd door iedereen heel positief onthaald. Er waren 27 groepen aanwezig. Veel mensen zijn 
nadien ook nog wat langer gebleven om een glas te drinken. De nieuwe drankkaarten zijn ook 
geslaagd. Er werd ook een mooie omzet behaald.  



Opmerkingen: 

 de filmpjes die getoond werden, waren niet goed hoorbaar. Dit werd opgelost door de 
vragen te herhalen tijdens de quiz.   

 Er waren te weinig (bier)- glazen voorhanden.  
 De wijn mist wat body en is heel zacht van smaak. (Blijven we bij Sam Verheecke als 

leverancier?) 
 Tijdens het verplaatsen van de tafels, vielen veel tafels uit elkaar. Juf Isabelle heeft dit reeds 

aangekaart bij de gemeente. 

Meenemen naar volgend jaar: 

 Voldoende mensen voorzien om klaar te zetten dag voordien 
 Frigo’s kunnen dag voordien al gevuld worden 
 Voldoende glazen voorzien 

 

2. EVALUATIE EN VOORBEREIDEING KOMENDE ACTIVITEITEN 
a. Grootouderfeest 

Er komen 201 grootouders. Dit jaar zijn er 20 kleuters meer dan 2 jaar geleden.  

Helpers op vrijdag 18 maart: 

 Juf Isabelle 
 Morwenna vanaf 13u 
 Maïte 
 Davy DB 
 Lien  

Maïte zal de taartjes halen bij Tartiste en afleveren op school. De tassen en ondertassen worden via 
Union geleverd. Lien brengt een waterkoker mee. Er staan 3 perculatoren op school. Juf Isabelle zal 
de koffiemachine tijdig aanzetten. 
Koffielepeltjes zijn niet voorhanden. Er liggen nog 2000 roerstaafjes in de OC- kast. Deze mogen 
gebruikt worden. (* Dit mag in principe niet meer gebruikt worden van de gemeente, maar omwille 
van duurzaamheid zal dit zo uitgelegd worden). 

Juf Isabelle geeft ook aan dat het de eerste keer is dat veel kinderen geen grootouder meer hebben, 
hierdoor wordt toegestaan dat een peter/meter of ouder ook mag komen.  

Er zullen door het OC en de helpers ook foto’s getrokken worden, deze kunnen nadien op de FB-
pagina geplaatst worden.  

Te voorzien volgend jaar: 

- Tassen en onderbordjes 
- Melk en suiker 
- Thee 
- Chocolade 
- Koffie ( 750gr per perculator) 
- Waterkoker 
- Lepeltjes 
- servietten 

  



b. Paasontbijt 

Er was de vorige vergadering lichte miscommunicatie rond de verwachtingen van het Paasontbijt. Als 
OC willen we gerust een bedrag uitbesteden aan het Paasontbijt. Echter, Dieter had al vrij veel 
opzoekwerk en berekeningen gemaakt om alle kinderen aan een budgettaire prijs een ontbijt te 
voorzien. Juf Isabelle legt uit dat het de bedoeling is om alle kinderen een koffiekoek te geven en een 
buffet te verzorgen. Bij mooi weer eet iedereen buiten en zullen alle klassen samen eten.  

Juf Isabelle kan kasticketten bij Sylvie binnenbrengen met een maximumwaarde van 500€ en dit 
bedrag wordt telkens nadien door het OC terugbetaald. Zo zijn we ook boekhoudkundig in orde 

c. Frietjesbak 

De frietjesbak gaat door op 26 april. De frituurolie is reeds voorradig.   

9u frietjes insteken en voorbakken 

11u frikandellen   

11u30 start bakken 

Helpers: 

 Filip Maus  
 Kenneth 
 Valerie 
 Lien 
 Davy DB 
 Kim (onder voorbehoud) 
 Dieter (onder voorbehoud) 

Wie ziet het zitten om dit te halen? Nog te voorzien: Mayonaise, ketchup (bij voorkeur knijpflessen), 
zout, Halal frikandellen (?) 

 

d. Plantenactie  

De brief voor de plantenactie werd reeds vorige week meegegeven met de leerlingen. Leveranciers 
zijn Bioflora en ‘t Groen Beleven.  

Er sloop een fout in de brief, het logo van Bioflora blijkt van Jasper te zijn (tuinaannemer en zoon). 
Ondertussen werd dit besproken met Bioflora.  

De levering van de planten is voorzien na de paasvakantie op 27, 28 en 29 april/  

Helpers op woensdag 27 april van 11u25 tot 12u: 

 Sylvie 
 Morwenna 
 Valérie 
 Dieter 

Helpers op donderdag 28 april van 16u tot 16u 30:  

 Valerie 
 Wendy Haelvoet 

Helpers op vrijdag 29 april van 15u10 tot 15u40 



  Valerie 
 Juf Magali 
 Morwenna 

 Zijn er nog personen bereid om mee te helpen met dit event?  

e. Schoolfeest De Vaart Boutique 21 mei 

Er werd reeds een werkgroep van het OC samengesteld.   

Volgende personen engageren zich voor de werkgroep Schoolfeest:  

 Kenneth 
 Veerle 
 Dieter 
 An 
 Jochen 
 Morwenna 
 Kelly 

Het thema dit jaar is Flower Power.  Er werd reeds een springkasteel gevraagd bij DL Events, Lien en 
Davy kijken nog voor een passend exemplaar.  

Vanuit het OC wordt voorgesteld om de 2 werkgroepen te laten samenkomen om de organisatie te 
bespreken? (Werkgroep schoolfeest + werkgroep schoolfeest OC).  

Juf Els licht het schoolfeest al kort toe. De bedoeling is om een festivalsfeer te creëren. Startuur zou 
zijn vanaf 16u en optredens vanaf 18u met als afsluiter een fuif. Daarnaast worden ook workshops 
enz georganiseerd. De tijdsindeling werd nog niet geconcretiseerd. Voor kleuters is dit vrij laat, 
aangezien dit een vrij lange dag zal zijn.  

Het lerarenkorps zal ook worden ingeschakeld om te helpen bij de organisatie, na de optredens, 
tijdens de fuif, opkuis enz.  

Het is de bedoeling dat mensen alles zelf halen (zoals op een festival), er zal dus geen bediening aan 
tafel zijn.  

Juf Els is contactpersoon voor de werkgroep Schoolfeest en er mag via mail gecommuniceerd 
worden.  

Tombola en Sponsoring: zien de juffen het zitten om opnieuw rond te gaan om sponsors te zoeken? 
Sylvie heeft de lijst van Nadia opgevraagd en zal deze aanschrijven. Mogelijke sponsors die nog niet 
benaderd werden voor de Quiz:  

 Hof ter Motte 
 Jumpsky 
 Fun 
 Delhaize 
 Fietsen Van Speybroeck 
 Beautycenter Nazareth? 
 Spar Lotenhulle 
 Spar Merendree 
 Bo Fashion Merendree 
 Belis Fashion Merendree 
 No Regrets (webshop Charlotte – mama Quinten) 
 Nele De Jaegher (boerderij – Mama Tuur) 



 Ohne Nevele 
 Amania Mo Fashion Nevele 
 Jual Jewelry en Fleur Copines Merendree 
 Webshop Haakwinkeltje (mama Elle en Renee) 
 … 

3. Varia 

 Het net hangt nog niet aan de muur. Wordt nog bevraagd bij Meester Louis zou dit 
ophangen. Er is wel twijfel over de zichtbaarheid. Andere mogelijkheid is om het net op te 
hangen aan de muur van de fietsenstalling.  
 

 De foto's van de quiz staan nog niet online. Deze worden nog op de website geplaatst en op 
de facebookpagina. Valerie nam per mail contact op met Juf Isabelle om een afspraak te 
maken rond de overdracht website OC. 
 

 Er wordt geopteerd om een gesloten WA- groepje te maken voor de leden van het OC (enkel 
leden, geen leerkrachten-. Dit kan de communicatie bevorderen bij dringende vragen. Leden 
die in dit WA willen opgenomen worden mogen een GSM-nummer doorsturen naar 
valerie_fiers@hotmail.com 
 

 De school nam dit jaar niet deel aan BEDNET. Maandag aanstaande is het 
Werelddownsyndroomdag en dit zal nog via facebook kenbaar gemaakt worden. Dagen 
zoals Bednet, DWerelddownsyndroomdag, Dikketruiendag, Dag Van de Jeugdbeweging... 
mogen volgend jaar in de kalender mee opgenomen worden.  
 

 Er zijn nog veel polo’s van het OC in omloop. Iedereen die nog een exemplaar heeft mag 
deze op de volgende vergadering meebrengen en indien nodig zullen er nog blauwe polo’s 
worden bijbesteld. Optie is om deze te laten bedrukken. 
 

 De schoolkalender: is er mogelijkheid om de weken te vermelden alsook de namen van de 
leerkrachten en de klas waar ze lesgeven?  

OPKOMENDE EVENTS met DATA 

 De schoolfotograaf komt langs na de Paasvakantie. Vanuit het OC komt de vraag of er 
mogelijkheid is om ook pasfoto’s te laten nemen? Dit is niet mogelijk.  
 

 15 mei gaat er een springkastelenfestival door in Zulte.  
 

 De Stoet gaat dit jaar door op 5 juni (Pinksteren). Zoals vorige jaren wordt opnieuw in 
thema van De Vaart gewerkt. Davy Dezutter komt de kar opmeten voor het onderstel. Er 
wordt geopteerd om de kar van Hautekeete opnieuw te gebruiken. De kar wordt getrokken 
worden door een tractor (de vader van juf Kathy). Voor de stoet zoeken we nog leerlingen 
die in de stoet willen meelopen.  
 

 Op maandag 6 juni gaat de receptie door voor alle leerlingen van het eerste en zesde 
leerjaar (Communie/ Lentefeest). Er is een drink voorzien in de voormiddag van 11- 13u. 

Voor dit event moet besteld worden: Drank (wijn, frisdrank, …), chips. Wie kan helpen op dit 
 event? 



 Hapje Tapje gaat dit door op 3 september.  
 

 2 december 2022 komt Clown Rocky naar de school. De vastgelegde uren voor de show zijn 
van 13u15 tot 14u en van14u15 tot 15u en dit voor de kleuters en lagere school. 

 

  

De volgende vergadering gaat door op 5 mei om 20u15 in de eetzaal van de school.  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 


