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(Culturele) activiteiten:
 Dag van de Leerkracht
De oudervereniging bezorgde elke leerkracht een sleutelhanger. Zie foto's op onze sociale
media.
 Sint
De oudervereniging voorziet een financiële bijdrage. Er worden hulp pieten gezocht voor
6/12/2022 in de voormiddag. Bij interesse, mag je ons een mailtje sturen
naar oudervereniging@gbshoegaarden.be .
 Grootouderfeest Outgaarden
Op 16/11/2022 gaat het grootouderfeest door in Outgaarden. De oudervereniging voorziet
hier een standje.

Plan van inkomsten
 Plantenmarkt 2023
Op 26 maart 2023 gaat de plantenmarkt door.
 Kubbtornooi 2023
Het Kubb‐tornooi gaat door op 25/06/2023.
 Actie Jules De Strooper
Momenteel loopt de actie van Jules de Strooper via Trooper. Bedrijven kunnen nog bestellen
tem 25/10/2022. De verdeling van de koekjes zal doorgaan in december op de school in de
vestigingen Doelstraat en Outgaarden. Verdere info volgt nog.
 Andere activiteit
De komende maanden zullen er nog activiteiten georganiseerd worden voor en met onze
kinderen.
Communicatie / Social Media

Veilig naar school
De dagen worden korten, dus zichtbaarheid van onze kinderen is heel belangrijk. Via onze
facebookpagina van de oudervereniging sensibiliseren we verder rond dit thema.
(1) Oudervereniging gemeentelijke basisschool Hoegaarden | Facebook
Varia


Wijziging datum vergadering
De vergadering in maart wordt verplaatst naar woensdag 8/3/2023. De derde woensdag van
maart is een schoolvrije dag.
 Maatregelen hoge energieprijzen
Momenteel staat de verwarming in de klassen nog op 21°C. Indien er beslist wordt om de
temperatuur te verlagen, zal de school dit tijdig communiceren naar ouders.
 Luizenproblematiek
In een aantal klassen is er een hardnekkige luizenproblematiek. Indien je luizen vindt bij
jouw kind, kan je dit melden aan juf Erika. Zo kunnen andere ouders anoniem verwittigd
worden om hun kind ook te controleren. De school bekijkt of er bijkomende maatregelen ter
preventie genomen kunnen worden.

Volgende vergadering gaat door op woensdag 16 november 2022 om 20u.
Altijd welkom!

