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Nieuwe leden OV:

We mogen dit schooljaar een aantal nieuwe leden verwelkomen in de ouderverenging: Lien,
Laura, Caroline, Quentin, Liselore, Lauriane, Julie, Charissa, Joeri en Marinka.
Fijn dat we dit schooljaar terug met een grotere groep zijn!

Bestuursleden 2022 – 2023:

De bestuursleden zijn voor dit schooljaar veranderd:
- Els Bollen wordt de voorzitter van de oudervereniging,
- Lien Van Echelpoel wordt ondervoorzitter,
- Elien Renders wordt de secretaris,
- Veerle Henckens blijft de penningmeester.
Dit werd unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.
We stellen ons gauw voor met een filmpje!

(Culturele) activiteiten:

We zijn terug met een grotere groep, waardoor we in de mogelijkheid zijn om ons in te
zetten voor meerdere activiteiten.
Culturele activiteit
Een culturele activiteit bieden we om de 2 jaar aan. Aangezien dit vorig jaar is doorgegaan,
zal er dit schooljaar geen activiteit vanuit de oudervereniging georganiseerd worden. Een
werkgroep bekijkt de mogelijkheden voor volgend schooljaar.
Dag van de Leerkracht
Naar jaarlijkse gewoonte voorziet ook dit schooljaar de oudervereniging een attentie voor de
leerkrachten.
Sint
De oudervereniging voorziet een financiële bijdrage. Als er hulp nodig is die dag zal de school
ons dit laten weten.

Plan van inkomsten

Plantenmarkt 2023
Op 26 maart 2023 gaat de plantenmarkt door. Een werkgroep bekijkt of we hier een standje
zullen voorzien.
Kubbtornooi
Ook dit schooljaar gaat het kubbtornooi opnieuw door. Dit jaar zal dit doorgaan op zondag
25 juni 2023.
Actie Jules De Strooper
Momenteel loopt de actie van Jules de Strooper via Trooper. Bestellen kan tem 27/9/2022.
De verdeling van de koekjes zal doorgaan in december op de school in de vestigingen
Doelstraat en Outgaarden. Verdere info volgt nog.
Andere activiteit
Een werkgroep bekijkt of er nog een andere activiteit georganiseerd zal worden dit
schooljaar. We willen hierbij vooral een link met de school en onze kinderen behouden.

Communicatie / Social Media

We zijn terug te vinden op deze facebookpagina: (1) Oudervereniging gemeentelijke
basisschool Hoegaarden | Facebook
Jullie kunnen ons ook nog steeds steunen door bij jullie online aankopen eerst
via Trooper te passeren en hier "Oudervereniging GBS Hoegaarden" te selecteren.
Steun Oudervereniging GBS Hoegaarden via Trooper

Varia

Speelplaatsverfraaiing
De speelplaatsen in Outgaarden en in de Polder zijn ok. In het voorjaar 2023 zal er bekeken
worden of er schilderwerken nodig zijn op de hoofdschool.
We bekijken de mogelijkheden om een zandbak te voorzien voor de lagere school in de
Doelstraat.

Fluohesjes / Veilig naar school
De dagen worden weer wat korter en de kinderen zullen binnenkort in het donker naar
school komen. Een warme oproep voor alle ouders om dit veilig te laten verlopen: voorzie de
nodige fietsverlichting en fluohesjes als jullie kind met de fiets naar school komt.
AED-toestel
In de Doelstraat en in de Polder is er een AED-toestel geplaatst. In elke vestiging heeft er
minstens 1 leerkracht de lange opleiding EHBO gevolgd. Er wordt door de gemeente jaarlijks
een opfrisbeurt voorzien.
Medische onderzoek
De medische onderzoeken zullen waarschijnlijk terug doorgaan op school ipv in Hasselt.
Lege brooddozenproblematiek
Deze is in onze school eerder beperkt. Indien wij hier iets in kunnen betekenen, kan de
school op onze steun rekenen. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de privacy en
zullen wij als oudervereniging geen informatie ontvangen.
Volgende vergadering gaat door op woensdag 19 oktober 2022 om 20u in de hoofdschool.

