
 
 
 

Ouderwerking 04/11/2019 
 
 
Aanwezig: 
 
Griet, Roel, Kate, Liesbeth, Nele 
Ouders: zie bijlage 
 
1. RodeNeuzenActie: 

• Project ingediend en goedgekeurd na herexamen 
• Overlopen project: Goezo!land Equilibrium 
• Jonas: Kleuters laag … LS: hoger klimmen 
• Geplaatst op KS speelplaats, veel ruimte nodig 
• Samen met Jonas bekijken waar, eventueel op pleintje, gevolg is dan geen Goezo!cup 

zoals wij het kennen, wel een ander concept 
 Extra sportdagen 
 Goezo-cup op 1 dag afwerken 
 Match 3K-ouders en 6L –LKR behouden 

• Speeltijden kunnen op pleintje gehouden worden 
• Acties zijn lopende, het moet nog op gang komen 
• Goezo!Land 2.0 

 Deze week per graad voor versiering zorgen, tegen do naar zaal brengen 
o Foto/kind met rode neus 
o Vlaggetjes 
o Banner 
o … 

 Praktisch 
o Drank, ook sapjes voozien met naam  
o Wisselgeld (Els?) 
o Partytafels do al naar zaal brengen (Jules vragen) 
o Cava van school do naar zaal 
o Plastieken bekers (kleuters) 

 Brief is klaar, di 5/11 meegeven 8/11 terug bezorgen 
 Ouders lijsten op: drankkaarten, consumpties, … 
 Klasleerkrachten lijsten op : naar huis, bus, opvang 
 Per klas 10 liedjes opschrijven tegen 8/11 (1K Virginie/Juliette) 
 Hotdogs, chips, sapjes, aankoop door ouders 
 Lln in de klas al een rode neus geven 
 SABAM? Vragen Guy N.  €70,- ??? 
 Prijslijsten op A3 afdrukken (Roel) 
 Drankkaarten (Els) 
 Zijn er nog servetten? 

2. Evaluatie: waar zijn die bandjes? 
• Positieve reklame 
• Belangrijk om dit levendig te houden 
• Foto’s best nog eens extra via SS naar Meester Roel 

3. Jaarplanning 



• Kijkdag in een ander kleedje voor nieuwe ouders. 
• 27/5 voor alle ouders 
• Positieve reacties, breed aanbod 

4. Voorleesavond: jeneverkraampje door Jeroen, Nic en Thomas: Wisselgeld!! 
5. De Sint (4/12) 

 Op 13/12 sportdag ipv schaatsen op 6/12 
o 1L en 2L wintersportdag 
o 3L tem 6L schaatsen en zwemmen 

 Snoepzakjes Debby, Katleen en Inge 
 Wagen vragen aan Werner (Rein) – is Ok werner neemt contact op met de school 

6. Quiz: filmpjes nog geen idee over onderwerp 
• Zaal in orde?? 01/02/20 (Els heeft zaal/cafe, … gereserveerd van 8u tot 24u) 

7. Nieuwbouw: overlopen 
8. Varia:  

• Deelname sponsorwerking SPAR (bericht sturen via SS) 
• Berichten via SS beperken 
• Punten enkel nog op vrijdag om 18u doorgeven via SS, pluimen niet meer. 
• Co accounts oudsten aanmaken? … Yves vragen 

 
 

 
 


