VZW KOHH – Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad

Ouderraad De Zeppelin
Verslag van de vergadering van 11-01-2021

Aanwezig:
Verontschuldigd:
Afwezig:
Schoolteam:

Dirk, Jochen, Raf, Elke, Hanne, Ward, Elene, Wim, Sadia

Gasten:

-

Kay, Martine
Juf Katrien

Volgende vergadering : 25 februari 2021
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Verslag
Mededelingen schoolteam
Evaluatie pizza-pasta
Fluocontrole
Speelplaats
Leren groeien
Financieel overzicht
Varia

1. Verslag
Het verslag van vorige vergadering wordt integraal goedgekeurd. Dit verslag mag op de
website geplaatst worden.

2. Mededelingen schoolteam
1. COVID19
a. Zwemmen wordt terug opgestart voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar (tot
Meester Jonas evalueert dat de leerlingen van het L4 voldoende goed kunnen
zwemmen, daarna komen de leerlingen van L2 terug aan de beurt). Er wordt
gevraagd aan de ouders om een mondmasker te voorzien voor de kinderen op de
bus. Dit is reeds naar de ouders gecommuniceerd.
b. De sneeuwklassen kunnen niet doorgaan. Er wordt bekeken om de kinderen van
het zesde jaar een meerdaagse activiteit in het binnenland aan te bieden. Indien dit
bevestigd wordt, zal er gecommuniceerd worden naar de ouders en kinderen.

3. Evaluatie pizza-pasta
Het pizza-pasta event 2020 was een groot succes met een winst van 1605€. 27.5% van de
bestellingen werd aan huis geleverd, er werden geen klachten ontvangen. Naar volgend jaar toe,
wordt best aangeduid welke gerechten vegetarisch zijn. Eventueel kan gedacht worden aan een
alternatieve leverancier: Antonio uit Nieuwerkerken. De aankoopprijzen liggen daar hoger, doch de
kwaliteit is beter. Het volgende event zou doorgaan op 14 december 2021.

4. Fluocontrole
Tijdens voorgaande controle droegen veel kinderen fluo. Naar analogie met voorgaande jaren zal
op 21 januari een nieuwe fluocontrole georganiseerd worden. Elene zorgt voor een beloning met
name 190 fluo klikbandjes.

5. Speelplaats
Van zodra er versoepelingen inzake COVID19 zijn, zal er een oproep gelanceerd worden om
klusjes/verfraaiingen aan de speelplaats te verrichten, met name kleine schilderwerken, kleine
speeltuigen in elkaar zetten, … Juf Katrien zal het initiatief nemen om een gezamenlijk overleg met
de werkgroep speelplaats in te plannen. Ward vraagt na of hij een machine kan vastkrijgen om de
stronken van de wilg te verwijderen.

6. Leren groeien

Omwille van COVID19 kon het even leren groeien niet doorgaan, er wordt voorgesteld om reeds 2
dagen te prikken om het event te herplannen waarvan de eerste begin mei en de tweede datum
begin juni.

7.Financieel overzicht
De penningmeester geeft een overzicht van het financieel overzicht 2020.

8.Varia
Er worden geen variapunten gemeld.

