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1. Boloobal
Er komt een Bubbel Boloobal – gericht op de lagere school – op dezelfde dag
als Boloobal zou doorgaan. Een online themafeestje via Teams met DJ meester Hans.
Dit moet nog concreet uitgewerkt worden – communicatie volgt.
2. Openluchtklassen
Openluchtklassen kunnen doorgaan zoals gepland.
3. Activiteiten / uitstapjes:
Deze activiteit wordt volledig door de oudervereniging gefinancierd. Voorbije jaren weinig
opbrengst door Corona. Alles hangt nu af van de opbrengst van de geplande acties
(Quiz, Kubbtornooi,…)
Er zijn al enkele opties bekeken. Na het Kubbtornooi kan er beslist worden.

Plan van inkomsten
1. Online Quiz
Helaas minder inschrijvingen dan gehoopt: slechts 38 inschrijvingen.
Conclusie: weinig opbrengst voor veel voorbereidend werk. Wordt geëvalueerd of dit
volgend jaar nog georganiseerd zal worden.
2. Cornetactie
Alle informatie rond deze actie werd bezorgd aan directie + gemeente. Gemeente bekijkt +
koppelt terug. Actie dit jaar al gestart. Zou een optie kunnen zijn voor volgend schooljaar.
3. Verkoopactie:
Een bijkomende verkoopactie is kort dag om te lanceren + vlak na quiz. Opties voor actie
rond moederdag worden nog bekeken maar we willen ook niet teveel acties organiseren op
jaarbasis.
We bekijken al opties voor volgend schooljaar.
4. Plantenmarkt 03/04:
Standje kan voorlopig ook nog doorgaan. Wel opnieuw veel voorbereidingswerk dus even
bekijken wat haalbaar is gezien onze oudervereniging nu een hele kleine groep is.
5. Kubbtornooi 26/06
Staat momenteel gepland. Hier gaan we volop reclame voor maken zodat dit een geslaagde
editie kan worden en we alsnog voldoende centjes inzamelen om volgend schooljaar een
leuke activiteit te kunnen voorzien.
Communicatie / Social Media
1. Trooper

Het is technisch niet mogelijk om de Trooperlink te plaatsen achter de lijstjes van
de klasgeschenken wegens cookies (versleutelde guid).

Wel kan er meer Trooper info geplaatst worden op de website van de school, op
de pagina van "klasgeschenk". Oudervereniging levert alle nodige informatie aan.
Tour de table

1. Vorige jaren werd er rond het thema "Carnaval" iets gedaan (hekke haren, gekke kousen,
… Staat dit niet op het programma dit schooljaar?
Nee, dit jaar wordt er niets rond Carnaval gedaan omdat dit dit jaar niet past bij thematisch
werken dat net gestart is.
Bijvoorbeeld: in Outgaarden zijn ze net gestart met het thema "geluid / muziek" waarbij ook
een muzikant naar de school komt. Nu overschakelen op Carnaval zou voor de kinderen niet
logisch zijn.
2. Staan de verfwerken in Outgaarden nog op planning?
Staat zeker nog op planning voor dit voorjaar, zodra het beter weer is.
3. Op Instagram verschenen er superleuke activiteiten van
de kleuters GBS: naar de markt, pizza maken in de don Camillo, vogels spotten in
de toontuinen, vogelhuisjes maken…) Wie regelt dergelijke zaken? Staan er
ok zulke leuke activiteiten op het programma voor Outgaarden?

Activiteiten nu zijn in kader van de nieuwe werkvorm: ideeën van kleuterjuffen, kleuters,…
de klasleerkracht neemt hier meestal het initiatief in.
De voorbije weken zijn er
in Outgaarden ook allerlei activiteiten doorgegaan (iemand komen breien, muzikant in
de klas,..). Outgaarden heeft minder opties in de nabijheid van de school.
Een uitstapje naar het dorp betekent telkens inzetten van een bus.
De juffen van Outgaarden proberen zoveel mogelijk gasten / activiteiten naar de
school te laten komen. De oudervereniging kan aangesproken worden als we ergens mee
kunnen helpen.
Volgende vergadering op woensdag 16 maart 2022 om 20u.

