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Aanwezig:  Gracy, An, Frank, Ward, Dirk, Filip 

Verontschuldigd: Bart, Sadia, Petra, Veronique 

Afwezig:  Liesbet 

Schoolteam:  juf Dorien, juf Greet 
 

Gasten:  --- 
 

Volgende vergadering :  woensdag 29 juni ‘16, 20u30 
  

  



 

Agenda____________________________________________ 
1. Mededelingen schoolteam / resultaten turven op dragen van fluo (traktatie, frietjes) 

2. Afsluiter schooljaar 29/05 

3. Inschrijving TML 

4. Afrekening Leren-Leren 

5. Degustatie wandeling 16/10: “Hapje stapje…” 

6. Varia 

 

 

1. Mededelingen schoolteam + turven fluo (traktatie)_________________________ 

De wedstrijd ‘Helm op, fluo top’ van een tijdje geleden was een groot succes. 

Door deze actie is er niet altijd geturfd. 

Het dragen van de fluo mbt deze wedstrijd was ruim 90% per klasgroep.   Proficiat! 

Om jullie hiervoor te bedanken, trakteren we jullie graag op frietjes :-) 

 -> vrijdag 27/05 traktatie op frietjes (bestellen friet, doosjes, mayonaise, ketchup) 

  * Hoeveelheden: 50 kg friet, 100 doosjes/bakjes, 2x mayonaise, 2x ketchup 

 

2. Afsluiter schooljaar______ ____________________________________________ 

Afsluiten van dit schooljaar doen we op zondag 29/05 met een wandeling gekoppeld aan een 

ontbijt in ’t Vloot (Schulensmeer) te Lummen. 

 We spreken af om 8u30 op de parking (beekstraat) waar we samen in groep om 8u45 langs 

 het water richting ’t Vloot wandelen, hier verwachten ze ons om 9u voor een ontbijtbuffet. 

 Na het ontbijt kan er nog gewandeld of… worden. 

 An heeft contact gehad en bevestigd dat de kostprijs van het ontbijtbuffet voor kinderen 

 gehalveerd wordt. 

  -> Kostprijs: - volwassene 13 euro 

    - kinderen 3-12 jaar 6,5 euro 

    - kinderen tot 3 jaar 2 euro 

 De ouderraad komt voor 5 euro/inschrijving tussen. 

 Extra consumpties zijn voor eigen rekening. 

 Filip stelt een inschrijfdocument met info op… 

 

3. Tomorrowland, inschrijvingen__________________________________________ 

Inschrijvingen TML komen goed binnen, mails van info volgen later door Dirk. 

 -> vrijdag 22/06: enkele inschrijvingen 

 -> zaterdag 23/06: 3/4 ingevuld 

 -> zondag 24/06: 1/2 ingevuld 

 

4. Leren - Leren________________________________________________________ 

Leren Leren, factuur 82 euro voor deze school. 

  



 

5. Degustatie wandeling “Hapje trapje…” 16/10______________________________ 

Verdere info volgt na samenkomst werkgroep. 

 

 

6. Varia______________________________________________________________ 

 

 

7. Volgende vergadering_________________________________________________ 

Bespreking huishoudreglement 

Outfit ouderraad 

 


