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OUDERGROEP 
 
 

Datum: maandag 25 oktober 
Aanwezig: Joyce, Vanessa, Annick, Peter, Walquiria, Marleen, Joeri, Claire 
 
Afwezig:Geert, Anke 
 

Agendapunten: 
- Goedkeuring vorig verslag ok 

- Nieuwe datum bepalen 6 december 

- Info uit de school:  

groeifiche: feedback van ouders 

stavaza eco 

- Winterhappening 

- Brainstorm activiteiten oudergroep:  

speelgoedrommelmarkt,…. 

-  

 
tegen volgende vergadering bedenkingen rond groeifiche formuleren. Wat is 
overbodig? Te veel tekst? Moeten er andere dingen in? Onduidelijk?  
 
Opmerking van Peter over infomoment afgelopen week van eerste leerjaar om te 
spreiden over meer momenten. Was nu vrij last minute blijkbaar, maar niet voor 
iedereen toegankelijk vlak na school. 
Eventueel op een andere manier? Filmpje met uitleg over het thema (in dit geval 
splitsen)  Aankondiging was nu ook veel te kort.  
 
vraag van Peter: kan questi op meerdere toestellen? Ja blijkbaar wel.  
 
stavaza eco: in speeltuin grote snoeiwerken gedaan, palen gezet paira daiza 
gewijs voor nieuwe hagen. kinderen hebben al geholpen met  grond vullen ed. 
 
winterhappening: 
concept: om 16 uur zullen er kraampjes zijn (drank en eten) 
in turnzaal wordt er iets met rendieren gedaan 
in poly zullen er kaartjes gemaakt worden met adressen op om te posten bij de 
buren. 
lampionnen worden op voorhand gemaakt. Tegen een demo prijs kunnen die 
gekocht worden. Om 17 uur wordt er gezamenlijk de wandeling gedaan. nadien 
nog iets drinken. 
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Wij kunnen wel kraampjes bemannen, opbouw zal moeilijker zijn. 
 
we bekijken nog wie komt 
Walquiria, Joerie kunnen al zeker. Vanessa werkt tot 18 uur. Annick kan om 17 uur 
aansluiten. 
 
Rommelmarkt zondag 13 maart. Volgend jaar voor Sinterklaas! Eerder begin 
oktober al. nu iets te laat om dit te organiseren. 
flyers kopiëren mag op school. Marleen wil deze wel maken.  
Hoe en wie aanvragen? School of wij zelf? 
Flyers maken? inschrijfstrookje na kerstperiode meegeven.  
datum al via nieuwsbrief nu verspreiden!  
materiaal aanwezig voor koffie en thee? Tassen? Percolators.  
Koffie Verheyen vragen. Drank verkopen?  Brouwer school? enkel vooraf bereid 
eten verkopen (cake bijvoorbeeld) aanbod houden we beperkt. Appelsap, 
appelsiensap, water, chocomelk koffie en thee.  
herbruikbare bekers Annick thuis gebruiken, we hebben er voldoende in huis.  
 
 
Herbruikbare bekers. Joerie gaat vragen om deze te verkrijgen eventueel voor 
volgend schooljaar.  
 
 
op einde van schooljaar willen een kinderfuif organiseren.  
We willen onze activiteiten  beperken en ons focussen op de rommelmarkt, 
winterhappening en fuif.  
voorstel 17 juni. Einde toetsen? Even navragen.  
 
6 december trekken we een groepsfoto om ons visueel kenbaar te maken als 
oudergroep. We denken na wat we erbij zetten (hoe ons te contacteren). Via 
nieuwsbrief verspreiden en eventueel via questi. 
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