
Verslag vergadering 29 september 2020 
 
Aanwezigen: Kim, Sarah, Katrien, Tom, Koen, Juf Heidi, Juf Elke, Tanja. 
bartosten@gmail.com  
 
Helpende handen: mensen van vorig jaar terug contacteren (zie verslag vorig jaar) 
 
30 oktober 2020 – wandelzoektocht – CORONAPROOF 
Er moet een draaiboek ingeleverd worden bij de gemeente om aan te geven hoe 
coronaproof de wandeltocht. Draaiboek met alle details van de activiteit 
 
Goed aangeven dat ze moeten toekomen met mondmasker indien ouder dan twaalf jaar. De 
mensen starten in bubbels op een vast moment, waarvan we telkens van 1 persoon de 
gegevens gaan verkrijgen.  We werken met een tijdsslot van 15 minuten waarin 5 bubbels 
zich kunnen inschrijven. Bij het toekomen schuiven ze aan bij de kegels die op veilige afstand 
van elkaar staan en nadien per 3 minuten kunnen vertrekken. (bij het formulier verwoorden 
en aanbevelen dat de gezinnen met jonge kinderen vroege uren kiezen en de gezinnen met 
oudere kinderen latere uren kiezen) De prijs blijft hetzelfde in de prijs zit dus een wafel voor 
iedereen. De betaling gebeurt via cash geld dat de leerlingen meebrengen. Dit wordt 
verzameld en meegegeven met Oscar (Koen). Er wordt aan de ingang en de uitgang telkens 
handgel voorzien (KIM) De start is op de speelplaats en loopt over de speelweide een gaat zo 
in de richting van de kerk. De aankomst is vooraan de school, daar zal nog een brievenbus 
staan om het antwoordformulier insteken. 
 
Aan de ingang krijgen ze een zakje met een wafel per persoon en de nodige materialen om 
de zoektocht tot een goed einde te brengen (alsook de antwoordformulieren) PAPIEREN 
ZAKKEN (KOEN vraagt eens na bij zijn buurman) WAFELS bestellen bij Cindy (SARAH) Het 
blad met de afspraken en de richtlijnen worden hier ook nog eens ingestoken (bv: als je de 
volgende groep ziet aankomen, dan vertrek je en wandel je verder) 
 
We vertrekken op tijd met goede aanstekers zodat het aansteken van de kaarsen sneller 
loopt dan andere jaren.  De juffen zorgen weer voor hele mooie werkjes die op de weg 
worden verspreid.  
 
We werken via FORMULIEREN, sarah zoekt eens uit hoe dit allemaal in zijn werk gaat om die 
tijdssloten te maken.  Blad met de richtlijnen moet zeker vermeld worden op de formulieren 
BART gaat de briefjes verdelen over de straten, SARAH stuurt het briefje door naar juf Elke, 
zij bezorgt deze aan BART. 
 
Katrien vraagt aan Jos waar ze moet zijn om de boswachter in te lichten. 
 
Aangeven dat ze een drinkbus meebrengen voor onderweg als je dorst hebben én een 
balpen meebrengen. 
 

o Aantal gezinnen (3/4 van de gezinnen 81) 
 
 

mailto:bartosten@gmail.com


SINTERKLAAS 
Wordt geregeld door oudercomité en juf Elke. 
 
KERSTDRINK 
 

o Afgelast  
 
SMULFESTIJN: 
We doen TAKE-AWAY en houden het voorlopig op zaterdag. We gaan de menu’s aanpassen, 
wat vragen we van desserts? Soep? 
Op voorhand laten betalen, betalen in besteld. 
 
Tombola  kaarten met cijfertjes? Van bij het klavertje vier. (Diest) minder laten drukken, 
per gezin 10. KOEN STUURT MAIL DOOR NAAR SARAH 
 
Sponsorboekje: Isabel wil het zeker terug maken voor ons. De prijs van de druk of die 
goedkoper is als we 1 of twee pagina’s minder hebben. KIM  
Tarieven sponsorboekje? Die van een groot blad, kunnen een halve liter soep afhalen.  
Sponsors verdeling  KOEN  
Boekjes rondbrengen in de eerste week in december. Sponsors binnen 11 november!!! 
BRIEF sponsors  KOEN past aan en stuurt door naar Elke.  
 
Reclame of opendeurdagen op de facebookpagina van de school? Elke vraagt dit even na of 
dit wel mag? 
 
School doet appelen en perenverkoop, een ontbijtmand en schoolfeest. 
 
 
DIERTJES 
 
Elke vraagt eens aan een Koen voor stro en hooi. Verder zijn ze heel goed bezig met de 
dieren op school! 
 
VARIA 
 
Oudercontacten zullen wel doorgaan in levende lijve op een veilige manier.  Indien de 
richtlijnen veranderen, schakelt de school  naar online oudercontacten. 
Bomen aan de zandbak en boom in de speelweide die dood is en moet afgedaan worden. 
(FLORIAAN) 
 
VOLGENDE VERGADERINGEN 
 
Dinsdag 13 oktober 2020 om 20.00u in de turnzaal. 
Maandag 14 december 2020 om 20.00u in de turnzaal. 


