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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd. Mevrouw Katrien plaatst dit verslag op de schoolwebsite.

2. Lentequiz




Online laten doorgaan is praktisch moeilijk haalbaar en niet plezant
Wordt uitgesteld tot lente 2022
Stefaan B. zal daar opnieuw zijn schouders onder zetten.

3. Kaas- en wijnavond




Afgelast wegens corona
Alternatief zou een paasontbijt zijn met thuislevering
Voorlopig afwachten en organiseren van zodra er opnieuw aan huis mag geleverd worden

4. Evaluatie pannenkoeken verkoop




Was een succes: 588kg pannenkoeken verkocht
Betaling via overschrijving werd massaal toegepast, vooral voor grote hoeveelheden
2172,97€ winst
1




Voor herhaling vatbaar
Volgend jaar:
- pannenkoeken laten afhalen op school
- te overwegen om pannenkoekenverkoop te organiseren i.p.v. bloemenverkoop (is
minder werk)
- briefjes posten bij buurtbewoners om pannenkoeken te bestellen en deze dan aan huis
bezorgen

5. Regeling plaatsen speeltoestellen in paasvakantie





Beloofde plaatsing : 13,14 en 15 april
Op zaterdag 3/04: 2 à 3 extra helpende handen gevraagd om tegels weg te nemen en
eventuele andere voorbereidende werken uit te voeren
Op zaterdag 10/04: 6 extra helpende handen gevraagd om te helpen bij de plaatsing van de
speeltoestellen.
2 weken voor paasvakantie stuurt Gert doodle door voor helpende handen

6. Lentewandeling
















2 wandelzoektochten van 3 km: een voor volwassenen en een voor kinderen
Deelname tussen 1/04 en 30/04
Wandelzoektochten zitten in elkaar en boekjes werden opgemaakt
Er is al eens ‘proefgewandeld’
Sponsoring is OK: 62 prijzen, 50 bonnetjes voor gratis ijsje van Verlinden, 100€ spontane
sponsoring
Prijzen volwassenen: sponsorprijzen o.a. espressomachine, gebruik geluidsinstallatie t.w.v.
150 €, bonnen t.w.v. 55€ bij Sleeplife, aankoopbonnen bij verschillende handelaars van 5€ of
10€
Prijzen kinderen: kindersurprise? of gratis ijsje van Verlinden?
Prijzen worden verdeeld o.b.v. juiste antwoorden
Na de wandelzoektoch mogen de deelnemers hun antwoorden in de grote brievenbus van de
school deponeren.
De eerste 100 boekjes voor de volwassenen zullen gedrukt worden in kleur; vanaf 101ste
boekje is kostprijs 0,6€. De boekjes voor de kinderen worden op school gedrukt in zwart/wit.
Boekjes moeten nog geniet worden: Caroline heeft een grote nietjesmachine om dit te
kunnen doen.
Begin maart zal brief meegegeven worden met de kinderen om in te schrijven
Catherina doet aanzet voor opmaak ‘wervende’ brief; Gert vult aan.
Er zal reclame gemaakt worden via Facebook, affiches uithangen

7. Nieuws van de school


De school heeft een Facebookpagina opgestart, waar regelmatig berichten op gepost zullen
worden (geen foto’s van de kinderen) vb. opening van de schoolbib ‘Het Pelikaansnestje’.
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Oudercontacten van de kleuters via ‘praatbox’: alles is goed verlopen. De uitgestelde
oudercontacten voor het lager zullen ook online gebeuren.
Via Smartschool werd een uitgebreide brief meegegeven over aangepaste
coronamaatregelen. De school heeft een verkorte versie daarvan meegegeven aan de
kinderen.
Het afschaffen van de warme maaltijden op school is een beslissing geweest op KBO-niveau
en geldt voor alle KBO-scholen. Alle leerlingen van het lager eten nu hun boterhammen op in
de klas. 2 klassen van de kleuters eten boterhammen in de refter (ver van elkaar) en 1 klas in
de turnzaal.
Nog niemand van de leerlingen of van het personeel testte positief op COVID.
Juf Cathy (3de kleuterklas) is gevallen en brak haar sleutelbeen. Ze wordt tot aan de
krokusvakantie vervangen door juf Valérie.
De schoolbib ‘Het Pelikaansnestje’ is geopend. Er verschenen artikels in de lokale pers
(verschillende bladen). Doel was om kinderen goesting te doen krijgen in lezen. Geslaagd in
opzet, want alle leerlingen zijn enthousiast en kijken uit naar het wekelijks leesuurtje.
Voor 3de tot 6de leerjaar heeft school een schrijver kunnen uitnodigen. Zal online gebeuren in
februari of maart.
De groendaken zijn zo goed als klaar. Enkel de beschadigde boordsteen moet nog vervangen
worden.
Er zal een nieuw dossier geopend worden voor het herstellen/vernieuwen van de platte
daken (o.a. waterlek in turnzaal) en nieuw sanitair.
De riolering van de school zal meegenomen worden bij de heraanleg van de
Oudstrijdersstraat en de Ohiostraat met gescheiden riolering. Er werd reeds een rooktest
gedaan, waarbij Stad Oudenaarde niet tussenkomt in de kosten. School zal daarom een
agiondossier openen waarbij een tussenkomst van 70% voorzien is (30% zelf te betalen).
De oude tekeningen aan de schoolpoort werden gedrukt op doeken en terug aan de
schoolpoort gehangen.
Sinterklaasfeest: was geslaagd, werd gevierd in klasbubbel.
Zeeklassen voor 5de en 6de leerjaar afgelast omdat er tot aan de paasvakantie geen
overnachtingen mogen georganiseerd worden en in mei/juni alles al volzet is. School zoekt
alternatieven: vb. daguitstappen in mei/juni?

8. Werkgroep verkeer




Fluoactie loopt momenteel
School wacht nog op plaatsing van nieuwe omega beugels aan schoolpoort
Slagbomen aan begin van schoolstraat i.p.v. nadarhekkens is pending.

9. Varia



Er zullen in de laatste week van maart (voor de paasvakantie) ook dit jaar paaseitjes voorzien
worden door het OC voor de kinderen.
Voorwaarde is wel dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit zelf doen met een paar leden
van het OC ofwel reeds voorverpakte paaseitjes aankopen.
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Caroline kijkt in Macro/Colruyt wat de mogelijkheden en prijzen zijn en koppelt per mail
terug met de leden van OC.
Er staat momenteel 156 euro shoptegoed op de Macro-spaarkaart. Bedrag kan ev.
aangewend worden voor aankoop van de paaseitjes.

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 30 maart om 20 uur, digitaal
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