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1. Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen 
 

2. Evaluatie grootouderfeest kleuter (15 november) 
De grootouders en kleuters waren zeer enthousiast tijdens het 
grootouderfeest en ook nadien ontvingen de juffen zeer positieve reacties. De 
grootouders vonden het leuk om dingen samen met hun kleinkinderen te doen.  
Voor het koffiemoment achteraf waren er wel iets te weinig helpers om koffie 
uit te schenken. Het klaarzetten verliep wel vlot. De taartjes werden 
geapprecieerd door de grootouders. 
Naar volgend jaar toe: de school verzamelt de inschrijvingen en geeft dus het 
aantal grootouders en het aantal taartjes dat moet besteld worden door. Het 
is misschien eenvoudiger als zij dan ook direct de bestelling bij Tartiste 
doorgeven.  
We zullen echter kijken om voor dergelijke evenementen met centrale 
documenten te werken waar zowel het OC bestuur als het secretariaat en 
directie in kunnen werken en een overzicht kunnen behouden.  

  
3. Bezoek van de Sint 

 
De snoepzakjes voor alle kinderen werden voor deze OC vergadering gevuld. 
Het draaiboek ivm Sint bezoek aan onze school werd afgelopen week naar de 
Sint, zijn pieten en de chauffeur doorgestuurd door Ann DV (in overleg met juf 
Els). Dit jaar zullen de pieten op een step aankomen op school. De Sint heeft 
zijn eigen kostuum, voor 2 pieten heeft het OC een pak, en voor piet Ludo huren 
we een pak. Sinterklaas heeft ook nog extra pieten pakken: eentje voor Juf 
Renske (voor de show in de namiddag) en eentje voor piet Andy. Maaike zal 
om dit pietenpak rijden bij de Sint. Op die manier komen er dit jaar 4 pieten 
mee met de Sint. 
Ludo en Maaike zullen zelf een step voorzien, Juf Kim zal er nog een paar vragen 
aan 6e jaars leerlingen. Zij zal ook de zak voor de sint met fluohesjes en helmen 
klaarleggen aan achterkant sportzaal.  
Sylvie zal strooi-snoepgoed van op school meenemen en meenemen bij 
Sinterklaas.   

 
4. Kerstactie  

 
De kerstactie is dit jaar een groot succes. We verkochten 1288 stuks, wat een 
stijging is met 185 stuks tgo vorig jaar. 
Zoals afgesproken zullen we dit jaar een prijs geven voor de bestverkopende 
klas: dit is klas 4B. Omdat de verkoop zo een groot succes was, krijgt ook de 
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tweede best verkochte klas een prijs: dit is K2. De best verkopende leerlingen 
zijn Yben De Ketelaere (192 stuks), Brent Bruggeman (84 stuks) en Ecker Levi 
en zijn broers (45 stuks). De winnaars zullen kenbaar gemaakt worden op de 
kerstmarkt door Juf Isabelle en Sylvie.  
Er zijn wel problemen bij de levering: door een productiefout in de fabriek 
kunnen de koeken pas de week erna geleverd worden. Het uitvoeren van de 
overige bestellingen zal op zaterdag 14 december doorgaan, maar de mensen 
die koeken besteld hebben zullen een voucher ontvangen waarmee ze op de 
kerstmarkt of de dag erna de koeken op school kunnen komen afhalen. Is dit 
niet haalbaar voor hen, dan zullen de koeken na afspraak thuis geleverd 
worden. Ook zullen we andere chocolade kerstfiguren ontvangen: een meer 
luxe doos, maar we mogen ze aankopen aan dezelfde prijs als de oorspronkelijk 
gevraagde dozen.  
Op vrijdag 13 december (direct na school) zullen alle bestellingen klaargezet 
worden door Juf Renske, Juf Isabelle, Juf Ann DB; Maaike en Sylvie.  
Op zaterdag 14 december wordt alles uitgevoerd, graag zoveel mogelijk helpers 
aanwezig. Dit vanaf 9u15, uitvoeren start om 9u30. Alvast bedankt! 

 
5. Kerstmarkt 

De kerstmarkt werd door het OC werkgroepje vorig jaar al zeer uitgebreid 
voorbereid: bij droog weer zal de kerstmarkt doorgaan op de 
kleuterspeelplaats, bij slecht weer (regen) op de koer van de lagere school en 
in de refter.  
Optie kleuterspeelplaats: de bar zal opgesteld worden onder de luifel aan de 
kant van de parking; de kerstman zit aan de chalet. Daar zullen ook de hotdogs 
aangeboden worden. De frietjes worden onder de achterste luifel gebakken. De 
kraampjes zullen een weg vormen tot aan het “amfitheater”. Daar zal een 
podium voor geplaatst worden en zullen de optredens plaatsvinden. Daarom 
wordt gevraagd dat de kleuters de donderdagnamiddag op de speelplaats van 
het lager kunnen spelen. Juf Isabelle zal de klassen bij de optredens 
aankondigen. 
Bij regenweer gebruiken we dezelfde opstelling als vorig jaar.  
De kraampjes zijn besteld bij de stad, ze zullen op woensdag geleverd en op 
donderdag geplaatst worden. We zullen ook kerstmuziek laten spelen (via 
spotify).  
Voor de frietjes moeten we op zoek naar een nieuwe leverancier, want Fincioen 
is verhuisd. Dieter zal bij verschillende leveranciers prijs vragen.  
Aanbod drank blijft analoog aan volgend jaar, maar we zullen dit jaar maar 3 
soorten jenever aanbieden.   
Juf Ann De Buck zal met haar klas veel popcorn maken en verkopen.  
Voor de nis van de kerstman moet nagekeken worden of er nog groene doeken 
genoeg voorhanden zijn, anders moeten die aangekocht worden. Verder zal 
Valerie een kader meebrengen om op die manier foto’s te maken met de 
kerstman. Er zal ook duidelijk aangeduid worden dat een fotoshoot met de 
kerstman kan tussen 17u en 18u. 
Davy werkt ook nog verder aan de bewegwijzering voor op de kerstmarkt. 
Bedankt hier voor @Davy!!! 
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Het OC zal geen wisselgeld voorzien voor de kraampjes van de kerstmarkt.  
Graag meer vuilbakken voorzien tijdens de kerstmarkt: de school heeft een 
4tal rolcontainers staan, deze zullen onder het afdak geplaatst worden.  
Ann DV zal binnenkort een exell bestand doorsturen om de taakverdeling op te 
stellen.  
 

6. Varia 

• Fairtrademarkt: Graag krijgen de ouders iets meer informatie over de 
fairtrade actie, voornamelijk over het aanbod en de kostprijs per stuk. 
Vooral voor de kinderen van het 1e leerjaar is dit belangrijk, want zij kennen 
de waarde van geld nog niet goed. Sommige ouders vonden ook dat het 
aankopen van zaken wat verplichtend overkwam. Indien mogelijk volgend 
schooljaar de fairtrademarkt niet laten overlappen met de kerstactie, want 
voor sommige ouders zijn dit toch al dure maanden.  

• Op 8 februari worden de adviesraden in Deinze voorgesteld aan elkaar en 
aan het stadsbestuur. De schoolraad zal daar ook aanwezig zijn om onze 
school voor te stellen. 

• Quiz: “Save the date” uithangen op de kerstmarkt.  

• Middagmaal: Sommige leerlingen klagen van veel saus op borden. Dit kan 
soms niet anders omdat de maaltijd zo geleverd wordt. Toch mag de leerling 
altijd aangeven wanneer hij/zij geen saus wil.   

• De leerlingenraad vroeg om wekelijks frietjes te serveren op school.  Dat 
lukt echter niet omdat we met leveringen werken, maar ook omdat de 
school vooral voor gezonde voeding kiest. Tijdens week van de leerling kan 
zullen echter wel nog frietjes geserveerd worden. 

• Maaike onderhoudt de website voor het OC. Zij heeft nog foto’s nodig van 
Ann C, Veerle en Annelies.  

• Polo’s : kunnen na nieuwjaar besteld worden, dus graag maat doorgeven 
aan Isabelle, indien je nog geen polo hebt. Er zal deze keer voor iedereen 
een recht model (“mannenmodel”) gekozen worden. 

• Ann DV is bezig aan haar laatste jaar als voorzitter van het OC. Kandidaten 
om deze job over te nemen mogen zich altijd melden voor eind mei. Graag 
hiervoor een motiverende mailtje sturen naar Ann De Volder 
(christophe.timbremont@telenet.be)  

 

De nieuwjaarvergadering gaat door op donderdag 16 januari bij 

juf Kathy (Kaleshoek 98) thuis. 

 
 


