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(Culturele) activiteiten:

Sint
Er worden nog helpende handen gezocht voor dinsdag 6 december. Bij interesse en voor
meer info, mag je een mailtje sturen naar oudervereniging@gbshoegaarden.be .
• Grootouderfeest Outgaarden
Het was een geslaagd grootouderfeest. De oudervereniging had hier een standje met
cake. De kinderen mochten de dag nadien nog smullen van de overschot. De juffen
bedanken de oudervereniging voor de hulp met de opbouw, decoratie en cake.
•

Plan van inkomsten

• Plantenmarkt 2023
Op 26 maart 2023 gaat de plantenmarkt door. Een werkgroep werkt dit concreet verder uit.
• Kubbtornooi 2023
Het Kubb-tornooi gaat door op 25/06/2023.

Actie Jules De Strooper
Deze actie is afgesloten. Deze week werd een mail verstuurd met de praktische info over de
afhaalmomenten. Er wordt een afhaalmoment georganiseerd in de hoofdschool en in de
vestiging Outgaarden.
• Andere activiteit
De komende maanden zullen er nog activiteiten georganiseerd worden voor en met onze
kinderen.
•

Communicatie / Social Media
Luizenproblematiek
In sommige klassen blijkt dit een hardnekkig probleem. We zullen via sociale media hier ook
rond sensibiliseren. Volg ons op Facebook:
(1) Oudervereniging gemeentelijke basisschool Hoegaarden | Facebook
•

Varia
Speeltijden
Verschillende ouders geven aan dat er veel ruzies zijn tijdens de speeltijden, vooral in de
eerste graad. De reden hiervoor is dat de middagpauze te lang blijkt te duren voor de
kinderen en zij zich zolang niet kunnen bezighouden. Er werd reeds geïnvesteerd in
speeldozen en een leeshoek als tijdverdrijf. In de polder is het opgedeeld in zones, dit
schooljaar verlopen de speeltijden daar veel rustiger.
De school geeft ook aan dat het heel moeilijk is om middagtoezichters te vinden.
De school bekijkt nu een herverdeling van de speeltijden van het eerste, tweede en derde
leerjaar en evalueert dit binnen een 4-tal weken.
•

Volgende vergadering gaat door op woensdag 14 december 2022 om 20u.
Altijd welkom!

