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Ouderraad De Zeppelin 
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Aanwezig:  Dirk, Sadia, Ann, Ward, Frank, Filip, Petra G., Grecy, Liesbet 

Verontschuldigd: Anneleen, Bart, Veronique 

Afwezig:   

Schoolteam:  Katrien, Evi, Brenda 

 

Gasten:   
 

Volgende vergadering :  Maandag 9 november, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
 

1. Mededelingen schoolteam 

2. Installatie nieuw speeltoestel 

3. Nieuwe activiteit ouderraad 

4. Spaghetti avond  

5. Leren leren 

6. Fluo en verkeer 

7. Varia 

 

 

1. Mededelingen schoolteam ____________________________________________ 
 

- In November of December is er een opvolgingsdoorlichting gepland nadat 3 jaar geleden 

tijdens de doorlichting werd aangegeven dat er meer gewerkt diende te worden aan muzische 

opvoeding.  

- Voor de veiligheid van het nieuwe speeltuig dient de ondergrond te bestaan uit grind en een 

laag van minimum 30cm dik. Dit is stabieler en ook properder. Eventueel aankopen van 

zandbak tafels besproken om toch de kinderen de mogelijkheid te geven om in een zandbak te 

spelen. 

 

2. Installatie nieuw speeltoestel __________________________________________ 

 
- Keuze voor ondergrond grind ipv zand 
- Coördinatie van de diverse activiteiten zal gebeuren door juf Katrien 

o Grind bestellen en laten leveren 
o Rekening houden dat de zaal ook vrij moet zijn 
o Grind onder toestel plaatsen op 24 of 31/10 
o Hulp vragen aan ouders via Gimme en leerkrachten – invulformulier voor wie bevestigt 

om te helpen 
- Inhuldiging van toestel voorlopig gepland tijdens schoolfeest - niet apart organiseren 
 

3. Nieuwe activiteit ouderraad____________________________________________ 

 
- Iedereen heeft een 3-tal activiteiten doorgegeven als startpunt, o.a. 

o cocktailavond & film 
o bingo 
o picknick 
o Ontbijt of brunch 
o Familie winterwandeling bv door Donk, aan Schulensmeer 
o Wandeling – paashaas – picknick 
o Fietstocht en bbq 
o Ontbijt moederdag 
o Film grootouderfeest 



o Wandel en fietstocht 
o Openlucht film 
o … 

- Werkgroep zal deze activiteiten verder uitwerken tot één of meer concrete voorstellen 

 

4. Spaghetti avond _____________________________________________________ 

 

- De Spaghetti avond zal plaatsvinden op donderdag 17 december tijdens de oudercontacten 

- Er zullen extra helpende handen nodig zijn 

- Details en verdere voorbereidingen worden tijdens de volgende vergadering vastgelegd 

 

5. Leren Leren_________________________________________________________ 

 

- Vindt plaats op 14 maart voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar met hun ouders 

- Locatie, de Markthallen, alsook de spreker hebben bevestigd. 

- Nog niet alle andere scholen hebben gereageerd en/of bevestigd voor deelname 

 

6. Fluo & verkeer_______________________________________________________ 

 

- Leerkrachten zijn opnieuw het dragen van fluo aan het turven 

- Binnenkort zal de school ook starten met deelname aan de actie “Helm op, fluo top”. In 

combinatie met communicatie hieromtrent zal ook het dragen van het fluo hesje terug extra 

onder de aandacht gebracht worden.  

- Volgende controle vindt plaats op donderdag 22 oktober. 

- Cadeautje voor de kinderen? Lampje of iets anders? Aanbod / prijs in Action checken. 

 

7. Varia______________________________________________________________ 

 

- VCOV organiseert info avond op 22 okt. te Sint-Truiden ivm met werking ouderraad 

- Nieuwe t-shirts of polo’s voor leden van de Ouderraad  

- Gemeente heeft voorzien om alle kinderen een drinkbus te schenken om het water drinken te 

bevorderen 

 

Wie - Wat - Wanneer___________________________________________________ 
 

Katrien   Bestellen grind    .  24/10   

Katrien   Organisatie verspreiden van het grind bij speeltoestel 24/10      

Petra   Afspreken werkgroep voor nieuwe actie ouderraad  17/10   

Petra   Check artikelen fluo in Action     17/10      

Petra   T-shirts of polo’s – model (sjalleman?) .  4/11   

 


