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Verslag ouderraad – 19 april 2022 

Datum: 19 april 2022 
Verslag: Jeroen van Eersel 
 

Aanwezig: Ann Van Vugt, Tessa Kwik, Jeroen van Eersel, Maartje vd Bersselaar, Nathalie Wagemakers,  
Isabelle Geysen, Jill Van Gestel, Shany Mertens, An Matthys, Mies Leemans, Sabine Noeyens, Sander de Witte 
 

Verontschuldigd: Songul Özmen, Shira Konings, Samantha Liefjes, Jolita Koenders, Inge de Leijer 

Agenda 

1. Evaluatie vaderdag-ontbijt  
2. Evaluatie Pasen  
3. Extra werkgroepen  
4. Grootouderfeest  
5. Openingsfeest  
6. EHBO  
7. Verkeer Sint-Servaasstraat  
8. Snoepverkoop evaluatie  
9. Bingo  
10. Nieuwe planning  
11. Suikerfeest  
12. Varia en rondvraag 

1. Evaluatie vaderdag-ontbijt (Tessa) 

Was een succes. 1100 Euro winst. Te weinig handjes voor het 
inpakken/uitgeven. Maar met 3 personen gedaan. Shira is uitgevallen. 
Volgend jaar goed beoordelen of ontbijt in de Wouwer of met boxen 
werken. Boxen hebben wel meer opgebracht dan ontbijt in De Wouwer. 
Malvira is nav ontbijt aangesloten in Ouderraad.  

2. Evaluatie Pasen (Shany) 

Op school als de ophaling thuis is vlot verlopen. 1 bestelling is fout gelopen. 
Ongeveer evenveel chocolade verkocht als met Sinterklaas (83 dozen) – 
verkoop/winst ongeveer gelijk. Op school is ook alles goed verlopen. 

3. Extra werkgroepen (Tessa) 

Lijst is eerder gedeeld door Tessa. Weinig respons op gekomen.  
Vraag is of we wel zoveel verkoopacties willen doen (zie ook punt 10), liever 
activiteiten organiseren dan alleen verkoopacties. 
Bingo, escaperoom, kerstmarkt als extra activiteiten. 
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4. Grootouderfeest (Tessa) 

Tot as. vrijdag om in te schrijven. Voor 12 en 13 mei nog helpende handen 
nodig. Er volgt nog een brief voor helpende handen via ouderplatform. Gaat 
gefilmd worden door school. 
Vraag Ann: opruimen door lagere klassen – tafels mogen we laten staan. 
Stoelen ook gedeeltelijk – jeugddienst komt eerder om e.e.a. al klaar te 
zetten voor andere activiteit ’s avonds. 

5. Openingsfeest (Tessa) 

Werklijst is opgesteld wordt door Tessa gedeeld met school. Rondleiding 
met zoektocht door school. 2 togen in de school. Wel spellen/ 
activiteiten/eten. 
10u officiële opening voor o.a. OR. Vanaf 11u tot 17u openingsfeest. 
Zaterdag alles klaar zetten en deel zondagochtend. 
Brouwer is vandaag bezocht. Fusten of flesjes. Flesjes minder werk. 
Scouts zijn gevraagd om te helpen – hiervoor krijgen ze een vergoeding. 
Komen minstens met 10 – 150 Euro. 
Ook leerkrachten wordt gevraagd om werklijst in te vullen. Zaterdag wel om 
9u starten. 
Evt. ijsjes – staat uit bij Lisy. Chips evt. via Aldi – kunnen we ook terug 
brengen. 
Planning z.s.m. te delen door Tessa. Alles spelletjes nog wel controleren op 
volledigheid en functioneren. 
Zenuwspiraal nog te regelen door Arthur. 
L&G geven demo’s tussen 11u en 17u. Fanfares zijn ook aanwezig. 
Akkoord om extra schmink te bestellen door kleuterjuffen.  
Eten en drinken te voorzien voor helpers/leerkrachten die gehele dag 
aanwezig zijn.  
Vanuit de gemeente wordt er tot 11u een hapje/drankje voorzien. 
40 staantafels – extra tafels/stoelen voor oudere mensen in de refter 
(school), maar buiten ook wat tafels/stoelen voorzien door de brouwer. 
Man van Elke komt helpen voor electra. Kabelhaspels bij de gemeente 
besteld. Rekening mee houden bij invulling plattegrond.  
Ann deelt plattegrond. 

6. EHBO (Nathalie) 

Is nog niets mee gedaan door de school. Moet met het team besproken 
worden. Vanuit het Rode Kruis verschillende pakketten aangeboden voor 
alle leerjaren. 
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7. Verkeer Sint-Servaasstraat (Nathalie) 

Rij is veranderd – fiets en voetgangers zijn nu gescheiden. Pad gelegd vanaf 
hoofdingang. Kinderen blijft tot aan de kerk op het schoolterrein. Er komt 
nog een extra zebrapad. Nieuwe situatie nog te evalueren. 

8. Evaluatie snoepverkoop (Nathalie) 

Ongeveer 650 zakken verkocht. In het vervolg evalueren en niet tijdens verkoop discussiëren. 
Ophalen overgebleven snoepzakken – herinneringsmail in de week na verkoop, daarna is het jammer maar 
helaas. Er zijn er nu nog 30 over, er is ook nog overgebleven snoep meegegeven met de ontbijtboxen. 
Was niet heel duidelijk wat met en zonder gelatine was.  
Keuze snoepzak inhoud/prijs evalueren bij volgende verkoop. 
Was als redder van carnaval. Volgend jaar weer een drink organiseren met DJ. 

9. Bingo (Nathalie) 

Idee was om dit rondom carnaval te doen. Eerste instantie was het idee om 
dit online te doen. Mede om frietjes te subsidiëren.  
Is ooit eerder in de Wouwer georganiseerd door de school voor de ouders. 
Meenemen als idee voor volgend jaar. Moet minimaal een jaar van tevoren 
gereserveerd worden bij De Wouwer i.v.m. volle agenda. 
Maartje blijft lyrisch enthousiast over kerstmarkt. 

10. Nieuwe planning (Nathalie) 

Activiteiten kalender aanpassen/delen met OR/school – plaatsen in Flapuitje  
Betere spreiding activiteiten  
Check welke activiteiten al zijn vast gelegd (De Wouwer) door Floor. 

1. Appelverkoop (september) 
2. Halloween (31 oktober) 
3. Sinterklaas + chocoladeverkoop (5 december) 
4. Kerstmarkt (22 of 23 december) 
5. Bingo (begin januari) 
6. Familieontbijt (februari) 
7. Carnaval ( 17 februari) 
8. Pasen (7 april april) 
9. Suikerfeest (21 april) 
10. Grootouderfeest (mei of weer terug oktober?) 
11. Schoolfeest (mei) 
12. Wafelverkoop (juni) 

 

11. Suikerfeest (Tessa) 

2 mei – invulling nog te overleggen met Songul 
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12. Varia en rondvraag 

- An M: Volgende week vrijdag 5e lj historisch dorp bezocht – per groepje een begeleider – 6 
begeleiders. Zoeken nog 1 begeleider. Shany gaat dan ook mee.  

- Maartje: Fietsbegeleiders zijn ook nog gewenst op donderdag. Maartje en Isabelle helpen. Geeft An 
M door aan Stijn. 

- Nathalie: meer aandacht/bewustwording voor pesten/gedragsvormen/social media wijsheid. Politie 
is hier ook al mee bezig volgens Jill. 

 


