
Ouderraad 18 augustus 2021 

Aanwezigen: Juf Karin, Jessica, Kristof VDB, Joke W., Désirée, Stefanie, Geert 

Verslag: Stefanie 

Jaarmarkt: 

Stand van zaken werkgroep: 

We voorzien een terras in de Parijse Mont Martre sfeer.  
To do’s: 

- Prijslijsten opmaken – Joke 
- Volksspelen voorzien in ons kraam – vraag voor Katrien Verhulst, kan jij daar aan geraken? 
- Accordeonist: Désirée zal nog eens overleggen om de vraagprijs nog een beetje te doen 

zakken en vragen of we kunnen annuleren bij slecht weer. 
- Aankleding van het kraam: 

o Vlaggenslingers in de Franse driekleur – Joke 
o Tapijten – liggen nog bij Désirée en er zijn er ook nog op school 
o Tafelkleedjes – wie kan er tafelkleedjes voorzien? 
o Vaasjes – Katrien Verhulst, kan jij weer je vaasjes meebrengen 
o Bloemen – Rode anjers, Jessica vraagt na bij De Eeuwige Lente 
o Alle helpers trekken een gestreept T-shirt/ trui aan en jeansbroek.  
o We zoeken nog steeds een karikaturist 
o Jessica zoekt nog naar een barrista met machine, zo zouden we nog een 

verwenkoffie kunnen aanbieden met voorverpakte maar zelfgemaakte cake om toch 
nog wat extra inkmsten te genereren. 

- De opdracht om het schilderijtje te maken gaat in de klassen (waar mogelijk) plaatsvinden. 
Juf Karin zal dit vragen aan de juffen. De kunstwerkjes worden de dag zelf dan 
tentoongesteld en kunnen aangekocht worden. 

- Stefanie vraagt nog na of er nog bijzondere coronamaatregelen gelden op de jaarmarkt. 
- Iedereen die achter de toog zal staan of opdient/afruimt, graag zelf mondmasker voorzien. 
- Brouwer: We hebben een offerte binnen van Carpentier in Zwijndrecht. Geert gaat nog langs 

bij De Keersmaecker in Bazel om daar toch nog eens te horen of ze kunnen leveren. 
- Voorzien we nog chips? Want dan moet iemand die nog gaan kopen. 
- Kunnen we de booster van de school gebruiken voor muziekjes? 
- Wie maakt er een franse playlist? Bob van Désirée?  

Werving: 

- Joke voorziet een flashy en ludieke oproepdoos waarin geïnteresseerde ouders hun gegevens 
kunnen achter laten. Aarzel dus die dag zeker niet om mensen van wie je een vermoeden 
hebt dat ze geëngageerd kunnen geraken, persoonlijk aan te spreken. 

 

Agenda voor schooljaar 2021-2021 

- Er is een foutje geslopen in een communicatie van de school. De eerste schooldag is wel 
degelijk 1 september. Men zegge het voort. 

- Info-avonden: het is nog niet duidelijk of die fysiek zullen kunnen doorgaan. 
- Ouderraad vergaderingen: 

o Dinsdag 28 oktober 2021 
o Dinsdag 9 november 2021 



o Donderdag 2 februari 2022 
o Woensdag 27 april 2022 

De locaties voor de ouderraadvergaderingen moeten nog ingevuld worden. Indien mogelijk wel eens 
op verplaatsing. De lokale horeca heeft ons nodig. 

 

Activiteiten: 

23/10/2021: Halloweenwandeling, remake van de vorige editie 

23/01/2022: Winterhappening  

 nieuw concept Après Ski (dit jaar geen Kerstevocatie omdat dit op 24/12 valt) 

12 of 9 maart 2022: Chez Petrus Quiz @Anja Smet, kan jij al eens polsen of er plaats is in de refter 
van Sint Joris dan? 

 

 

Voorzitter Schoolraad 

Pieter Swinnen heeft de ouderraad verlaten, oudste dochter is ondertussen afgestudeerd.  

De nieuwe voorzitter van de Schoolraad zal Kristof VDB zijn. 

 

 

 

 

 


