
Verslag Oudercomité SJS Messelbroek – 4 november 2019  

1. Aanwezig: Kim, Katrien, Sarah, Cindy, Koen, Juf Elke, Tom, Tanja, Juf Martine 

2. Terugblok vorige activiteiten: 

a. Wandelzoektocht: 

i. Reactie van de mensen? Enthousiast, letters (duidelijker met de band 

ipv de verf) en raadsels niet allemaal gevonden (tip: website afhalen 

van de raadsels) Andere die graag de tocht langs hun huis laten gaan 

zodat ze hun huis kunnen versieren MAAR dan wel politiebegeleiding 

nodig en doorgang naar Pannenstraat is dan privé (dus zeker eens 

vragen) 

ii. Aanpassingen naar volgende keer toe? 

- Briefjes in de verkeerde brievenbussen: klacht binnengekregen. 

- Standjes verder van de poort. 

- Stand voor drankbonnetjes 

- Stand voor inschrijvingen: voorbereiden in omslagen steken.  

- SOEPBONNETJES MAKEN EN PLASTIFICIËREN en in de omslagen 

steken zodat ze ieder jaar gebruikt kunnen worden.  

iii. Knutselwerkjes van de kinderen. 

- Heel mooi. 

- Potjes in de bocht waren wel uit.  

- De blikken met gaten waren heel mooi. 

- Op het plannetje aanduiden waar hun werkjes zijn.  

iv. Versiering op school ook heel mooi. 

v. Soep: was op! 40 liter gemaakt. (+/- 180 man) 

vi. Chips: alles op op twee zakjes na. DUS KEIGOE 

vii. Drank school: 126 flesjes gedronken (enkel frisdrank) 

viii. Klaarzetten sneller en in twee groepen, betere aanstekers.  

ix. Op het veld nog een aantal letters verstoppen voor de kleinsten. 

x. Winst: nog te berekenen door Koen. 

 

3. Komende activiteiten: 

a. Sint: Katrien gaat eens in den action zien, 53 kleuters en 75 lagere school en 

de zusters (2). STROOIGOED = frutellake’kes (vorig jaar in de Aldi) Katrien gaat 

hier achter zien. Vrijdag 6 december.  

b. Kerstmis, Kerstdrink: 20 december van 15.00u tot 16.00u. Glühwein, 

chocomelk (half en half), water en cake (CINDY van de delhaize) GRATIS! 

Uitnodiging maken (wie? SARAH) Katrien, Kim, Cindy en de juffen. Bekers voor 

Gluhwein in orde.  

c. Smul: 



i. Sponsors: boekje Wouter vraagt dit aan Mieke. Afdrukken: 1100 

boekjes (713,05 euro) Koen zijn schoonzus kent ook wel enkele 

plekjes. Juf Elke vraagt ook eens aan iemand die ze kent. Spellehut  

Katrien gaat langs. 

Aantal bladzijden van het boekje (9 A3 papier) 

DEADLINE: Vrijdag 15 november 2019 

Kim kijkt voor een sponsorboekje voor tom, geeft dit mee via school.  

Brief Juf Elke voor de laatste bladzijde. (uitnodiging nieuwe kindjes) 

Pochkes aan de papa/mama van Mats. 

ii. Smul zelf: 

- Vrijdag 10 januari klaarzetten: Pomp meebrengen sarah! NA 

school: Kim, Katrien, Koen, Tom, Tanja.  

- Mosselen: Koen en Sarah gaan samen op een woensdag naar 

de mosselboer. 5 bekkes van 4 vuren (aansluitingen) 

Mosselpotten, mosselen (340 kg), mogen we mosselen 

terugdoen, bijbestellen, ook ongeopende zakken. Gasflessen? 

(bij rasgaerts 70/80 euro) Groentjes voor bij de mosselen, 

mosselsaus in pottekes? (anders bij van Zon)  

- Gewone groeten: Colruyt (Kim) zie dropbox 

- Sarah hoort is de Ivan voor sponsoring van sauzen.  

- Van Zon: (Kim en Katrien) zie dropbox 

- Adriaensses: Katrien besteld. Videe en Stoofvlees zie dropbox 

- Prijslijst: 15 euro (videe, stoofvlees, Garden Burger 

volwassenen, mosselen kinder), 21 euro (Mosselen volwassen),  

9 euro (stoofvlees, videe, Garden Burger kids), 6 euro 

(curryworst kids) Prijs van de drank: 1 euro per vakje (drankje 2 

vakjes). Drankkaart van 10 euro maken (Elke).  

- Rondgaan voor drank: papiertjes met drank en stylo’s.  

- Koen voorziet wasco’s voor de smul voor op de tafels.  

- Kim maakt een lijstje voor taakverderdeling. + briefje helpende 

handen. 

- Curryworsten en frietjes en veggieburgers ’t Pleintje: Katrien 

vraagt dit terug. 

- Ijsjes: Tom vraagt eens aan Nancy (200 potjes van 2 bollen)  

- Drank: Frederickx  Tanja gaat daarvoor langs en belt eens. 

Dezelfde bestelling als vorig jaar. Vragen voor voldoende 

glazen!  

- HULP: Kim vraagt ook eens persoonlijk aan diegene de ze kent.  

- WIE IS ER AL? Cindy tot 16.30u. Evelien wil wel als ze het op 

voorhand weet. Tom, Tanja, Katrien, Koen, Kim, Sarah,…Ganse 

dag. Kirsten? 



- Uitnodiging voor de voorinschrijving van de smul. VOOR de 

kerstvakantie met de tombola meegeven (KOEN) 

- Lint spannen aan de trap en de lift.  

- Tafel naast de bar, papier en krijtjes, tekeningen voorzien 

(elke).  

iii. Tombola: Gesponsord bij de KBC in rillaar: Tom gaat dat eens vragen 

De druk van de tombolakaarten, onderleggers. 

iv. Beter 70 mooie prijzen, dan teveel en brol.  

 

4. Speelweide: 

a. Nieuwe bomen: Zusters hebben ze alle dagen in de vakantie water gegeven.  

b. Schors: Goedgekeurd! Prima in orde. 

c. Draad: goede slogan zoeken voor niet de draad kapot te maken. De doorgang 

mag dicht. 

d. Wat nog te doen? 

e. Speelboot? VZW OZCS KE18-137463 (Elke vraagt eens na, mailtje en dan 

bestellen)  

 

5. Nieuws van de school: Telling is beter uitgedraaid dan gedacht. Nog meer gesplitst.  

 

6. Varia 

a. Trooper (Koen) Voor de online aankopen, zo de school ondersteunen. Moet 

voornamelijk steeds zichtbaar zijn en voldoende herhaald worden. 

b. Bingo: locatie, prijzen vinden. Kaarten op voorhand verkopen, en zoveel 

plaatsen bekijken. Alternerend met de wandelzoektocht. Halve zaal afhuren 

van de Keyt (=90 euro) Tweemaal gratis voor de school, nadien wel huren aan 

een democratische prijs. We proberen het. (Katrien vraagt eens voor de vrije 

data in oktober) 

c. Klachten ouders: zeeklassen, te weinig foto’s, te weinig communicatie 

 

 


