
 
 
 
 
 
 
 

Verslag vergadering oudercomité 12 september 2022 
 

Aanwezig: Koen, Kim, Sarah DW, Tom, Bart, Sarah VH, Juf Elke en Juf Caroline  
 

Volgende vergaderingen: 

 
Alleen OC 
Woensdag 5/10/2022 bij Kim thuis 20.00u 
Maandag 9/01/2023  
 
Samen met leerkracht en directie: 
Donderdag 8/12/2022 om 20.00u 
 
 

Binnengekomen brieven: 

Pieter de Coster (papa van Louise en Victor) 
 Onderhoud van de speelweide 
 Klusjes op school 
 Maaien gras 
 
Pascal van Lunter (papa van Lena en Julie) 
 Klusjes op school 
 
Jennifer – (Mama van Margot Meuleman) 
 Helpen op de smul en de wandelzoektocht 
 
 telefoonnummers van de mensen voor de klusjes op school in het 
whatsapp-groepje zetten 
 
e-mail onedrive:  
 sjmocmesselbroek@outlook.com 

mailto:sjmocmesselbroek@outlook.com


Sponsoring meerdaagse uitstappen 

Dit moet pas volgend schooljaar. Opgelet grote jaren!  
Er zitten dan  

 26 leerlingen in de derde graad - Zeeklassen van 2/10  tot  6/10/’23 

 35 leerlingen in de tweede graad - Bütgenbach van 13/03 tot 15/03/’24 
 

Aankomende activiteiten 

 
1. Wandeling vrijdag 28 oktober 2022: 

 
!!! HELPENDE HANDEN aanspreken voor het klaarzetten: vrijdag 28 
oktober vanaf 12.00u !!! 
 

a. Voorinschrijvingen op een andere tafel dan de bonnetjes OK 
b. Drankstand (Kim en Sarah) 
c. Chipsstand (Leerkrachten): Kato en Ophélie  
d. KLJ – leiding contacteren voor een activiteit onderweg? SARAH VH 
e. Soep maken DONDERDAG 27 OKTOBER VANAF 18.30u 

Gasvuur nodig (Sarah heeft 1), 1 grote pot (Sarah), gasfles (Sarah) 
KIM &  SARAH VH pompoenen  

f. Werkjes van de kinderen doorgeven aan juf Elke OKE 
g. Opnieuw wandeling starten op de speelplaats en over de weide. 

Route behouden. 
h. Theelichtjes - Kaarsjes bestellen: op tijd kopen SARAH VH + 

Aanstekers. 
i. Boswachter contacteren Patrick Bart (vragen aan katrien) 
j. Toog afgeven blaadje, in de school het laatste raadsel hangen. 

(aanduiden op blad papier) 
k. Aanvraag indienen bij de gemeente (voor 28/9) SARAH 
l. Briefje maken + google forms + bevragen aan elke wie op papier 

moet krijgen  google forms overlopen en een met elke een regel 
achter steken zodat de controle er is voor het geld. SARAH 

m. Enveloppes met bonnetjes in (op de enveloppe aanduiden wie wel 
of niet betaald heeft) STAGIAIRE SCHOOL 

n. Chips (zout en paprika MEER VOORZIEN) drank: jenever: appel, 
citroen, violet, cactus, chocolat, amaretto, water, (bonnetjes: 1 
bonnetje 1,5 euro) CHOCOMELK en FRUITSAP + toebehoren KIM 

o. Drank leerkrachten geregeld door Elke (testelt) 
p. Bekertjes jenever controleren, cava, soepbekers, lepels, servietten, 

drank: jenerverflessen STAGIAIRE SCHOOL 



q. Briefjes buurt en rondbrengen (TOM) 150 briefjes (sarah mailt 
door naar Elke)  

r. Bonnetjes SOEP: lamineren en invullen OK SARAH 
s. Drankkaarten aanpassen zodat de pompoen weg is, gewoon 6 

consumpties 1 kaart. Prijs optrekken. SARAH 
t. Spinnenballetjes: gewone balletjes met slierten (colruyt) 
u. Vragen of de kleuterjuffen willen staan aan de chipsstand en ook 

de kaarsen willen aansteken. 
v. Pijltjes controleren en voorzien KOEN in de week voordien. 
w. Koen van Katrien weer als laatste? Zodat we weten dat iedereen 

mee is? KIM vraagt aan katrien of ze de laatste komen. 
x. Prijs  Bon van de unikamp 2 prijzen (1 voor kleuter 1 voor lagere 

school) SARAH (25, 25 en krijtstiften voor Kim)  
y. Aanpassen antwoordformulier hokje KLEUTER LAGER 
z. Plooitafel voor de drankstand servietten! SARAH 
aa. Lamp – verlichting aan de drankstand! SARAH 
bb. VUILZAKKEN!!!!  
cc. LAMPJES  kerstverlichting KOEN, BART 

PRIJS te winnen en eventueel KLJ vermelden op de affiche 
  
3. Sinterklaas  
Action  bootje of iets in die trend. 139 kinderen en JONAS met 
voedselallergie (Kindersurprise kopen) KIM 
 
4. Smulfestijn (14/1) 

 Briefje helpende handen meegeven met ouders. (wij, Katrien, Wouter, 
Tanja,...) SARAH 

 Op voorhand inschrijven zodat we een goed aantal hebben, dan maar 
beetje extra bijbestellen. Op voorhand laten betalen.  

 Google forms  

 Sponsors: NU STARTEN (Fiksit) 

 Mosselen (Tielt-Winge)  

 Videe, stoofvlees (terug naar de vorige KOEN vindt de naam terug op de 
factuur) 

 Veggie burger, curryworst.  

 Frietjes, de olie (!!!) ’t Pleintje sponsoring 

 Mayonaise van Elke 

 Frederickx contacteren voor den drank + glazen? TOM 

 Ijs  TOM  



 Boekje vragen aan Isabel (KOEN)  Vragen eens wat een boekje van 5, 
10, 15 pagina’s kost (kosten van de drukker!) 

 ’t Klavertje vier 

 Tessenderlo drukkerij (KH drukwerken) 

 Lubbeek (Tom) 

 Elke wil eens polsen bij haar nonkel in Halen. (Vandepaer) 

 Zichem Maxiprint (gaan horen) BART 

 KBC – PAYCONIQ – sumup (15 euro) KOEN 

 Drukker: tombolakaarten  maar 1 nummertje per kaart. 

 1000 flyers voor het schoolfeest. En dan heeft Elke er 200 over. 900 is 
voldoende. 

 Woensdagmiddag sponsorlijst koen. 
 
5. Carnaval: 

 Hotdogs  
 
6. Schoolfeest (4 juni): 

 Helpende hand 
 
7. TROOPER 

 Reclame maken!!! 

 Nu, Halloween, Sinterklaas,… 
 
 
 

 
 
 
 


