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1. Boloobal
Het Boloobal werd eerder dit jaar geannuleerd wegens stijgende coronacijfers en
boekingskosten.
Financieel is dit een zware dobber. Er wordt gewerkt aan een alternatief. Ook al zijn de
coronacijfers nu beter, richten we ons verder op het alternatieve plan.
Er komt een Bubbel Boloobal, gericht op de lagere school. Dit zal overdag in de klas
plaatsvinden. Elke klas krijgt een thema. DJ meester Hans zal via teams te volgen zijn in alle
klassen die deelnemen. Mogelijks vrijdag voor de paasvakantie.
2. Grootouderfeest
Grootouderfeest werd ook geannuleerd wegens Covid. Een alternatief wordt uitgewerkt. Ook
al zijn de maatregelen nu soepeler, wordt er gehouden aan het alternatieve plan. De kinderen
zullen dansjes doen in de zaal, zonder publiek. Alles wordt live gestreamd via Youtube en een

link zal geplaatst worden voor wie dit niet live kan zien. Er wordt verzocht om de link niet te
delen met anderen dan ouders en grootouders vanwege de privacy-wetgeving.
3. Tuinfeest Outgaarden
Tuinfeest moet nog bekeken worden maar normaal gezien gaat het door.
Plan van inkomsten
1. Online Quiz
Warm onthaald door de deelnemers. Ouders/leerkrachten vragen volgend jaar nog een editie.
Volgend jaar misschien fysiek en niet online.
2. Plantenmarkt
Deelname aan de plantenmarkt kan eventueel doorgaan met de huidige coronamaatregelen.
Wordt bekeken, maar is heel kortdag.
3. Kubbtornooi
Kubbtornooi gepland op 26/06.
Varia
1. Speelplaatsverfraaiing
De verfschilderingen op de speelplaats van Outgaarden zullen opgefrist worden door de
oudervereniging. De verf is voorzien. De datum is nog in overleg. Komt u graag mee verven?
Neem contact op met de oudervereniging via oudervereniging@gbshoegaarden.be !
Tour de table
• In het tweede leerjaar worden afkortingen gebruikt in
de schoolagenda. Ouders begrijpen in het begin van het schooljaar soms niet wat
er gevraagd wordt. De oudervereniging deed het voorstel om
begin september 2022 een kort verklarend overzicht in de
agenda te plakken (anders gaat dit vast verloren). Dat zou niet-leerkrachtouders wiens oudtste kind in het tweede leerjaar terecht komt,
op weg helpen. Niet van toepassing voor het eerste leerjaar,
agenda wordt ingevuld a.d.h.v. geprint zelfklevend etiket. Niet nodig bij oudere
kinderen, afkortingen gekend door ouders na het tweede leerjaar.
•

De school vraagt nog naar helpende handen voor het schoolfeest op zaterdag 21
mei. Wenst u graag een handje toe te steken? Neem contact op met
de oudervereniging via oudervereniging@gbshoegaarden.be !

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 20 april 2022 om 20u.
Indien de coronacijfers positief blijven evolueren, gaat deze terug fysiek door in
het hoofdgebouw van de school. Uitnodiging volgt.

