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Verontschuldigd: Tamara  

Aanwezig: Diedrik, Annelies, Nick, Nicky, Benny, Saskia, Sarah, Evelien, Filip, Stefanie, Laurence, Ellen, Wim  

  

Catering: Filip, Laurence    

Trooper  via het nieuwe mailadres mail gekregen 
van trooper dat er gepersonaliseerde 
affiches komen van ‘OC Tuimelaar’. 
Deze zullen eerstdaags geleverd 
worden. 
 

● Flyer aanpassen (Evi) 

● Flyers uitdelen in klassen 

● Vermelding in kerstkrabbeltje 

 

tutti frutti  opvolging  
communicatie naar kinderen en ouders  
stuk seizoensfruit kost 0.42 cent 

● Wim communiceert naar ouders in 

kerstkrabbeltje dat niet OC tutti frutti 

heeft afgeschaft 

● onderhoren welke stukken ‘vergeten’ 

fruit kunnen gegeven worden 

(Laurence) → doorgeven aan Wim 

● OC verzorgt budget (niet meer dan 

budget tutti frutti schooljaar 2020-

2021) 

● school zorgt voor fruit 

● starten in januari, dan evaluatie 

● plan van aanpak bekijken en uitwerken 

● prijs vergelijken met andere  

 

Feestbeesten - goed verlopen 

- iets teveel eten, kan gebruikt 

worden voor de 

nieuwjaarsreceptie. 

- statafels: de staat doorgeven aan 
brouwer (Ellen)  

- meerwaarde dat de versiering kan 
hergebruikt worden 

- veel volk vroeg vertrokken (niet 
echt einduur vermeld) 

- volgende keer terug papieren 
versie van de uitnodiging (einduur 
vermelden) 

● mogelijks statafels gebruiken via 
Griet V of  Pannenhuiscomite 
(Stefanie) 

● eventueel statafels lenen via 
gemeente? (Ellen) 

 
 
● Volgende vergadering datum zoeken; 

∦ datum eerste communie ? 

Sinterklaas  geld is overgeschreven .  Het is iets 
meer dan vorig jaar, last minute een 
aanvraag gehad voor de speelplaats. 
nu: 800€ 
“online” versie voor vrijwaren Sint van 
corona 

Veronique bundelt de aankopen juffen en 
bezorgt ze aan OC 
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Chrysanten - goed verlopen : 607 verkocht.  

- er was voldoende volk om te 

helpen, waarvoor dank.  

- jammer van de regen in het begin: 

plastic mapjes waren gemakkelijk 

- procedure nog wat fine tunen  

 

Dag van de leerkracht veel werk aan gehad, goed onthaald ,  
veel reacties via mail gekregen.  

 

Soepactie uitgesteld wegens corona volgende vergadering datum prikken om 
nog eens zelf soep te maken en uit te 
delen 

Wafels lichtmis wafels kopen en afleveren op school volgende vergadering terug opnemen 

Quiz winterbar lijkt door corona niet 
mogelijk 

start uitwerken naar volgend jaar 

Koekenactie  volgende vergadering datum prikken 

Vergadering 

Info vanuit de school 

 Corona 
Vrijdag derde besmetting (CLB niet bereikbaar) ; ouders pas zaterdag kunnen verwittigen 
opvang ook gescheiden 

 CO2-meters → geen problemen 
Schoolfeest 
 samen met grootouderfeest 
 geboekt toneelgezelschap 14 mei (ontmoetingscentrum al geboekt) 
Leren leren 
 in 2019 eens een oplijsting gemaakt 
  basiszorg → goed gebruik agenda  (KLEURTJES) 
  5de lj planningskalender 
  voorbereiding / toetsenwijzers 
  spelling ; afgestapt van massadictee’s, meer inoefenen 

scoodle/bingel 
online platforms; indien alles ineens ingevuld, wordt dit gecommuniceerd naar ll? →    
meer in stukken online zetten door leerkrachten 

leerlingenraad  
 al dikwijls uitgesteld door corona 
 juf Nancy heeft gevraagd haar te laten vervangen door juf Eline 
 vorig jaar maar 1x geweest (-> bloembakjes groene zone) 
verkeersveiligheid 

                            aan de Heirweg staat Guy (zo veel als mogelijk); waarschijnlijk al zeker tot aan de kerstvakantie,    
                            daarna evaluatie 
                            voorrangsborden aan de bloembakken moeten nog geplaatst worden 

Patrick Geerts; meldpunt gemeente patrick.geers@stekene.be 
             2 acties: helm op fluo top; Sam de verkeersslang 

mailto:patrick.geers@stekene.be
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inventaris OC materiaal: wat hebben we en waar staat het?  

 

partytafel hoezen liggen bij Annelies 3 

party tent  1 

perculator staat in kitchenette 1 

soeptassen   

banner Manu maakt een lijstje Mosselen 
Quiz 
Soepactie 
Chrysanten 
school  

bak kaarshouders   

bak feestgerief  gelamineerde feestbeesten 

afstudeerhoedjes   

 Plaatsje zoeken voor spullen OC in kitchenette zodat alles proper kan worden opgeslagen 
 

Volgende vergadering:  

Datum: 17 januari 

Catering:  Filip en Laurence 

Voorstel leerkracht: juf Eline 

 

 


