
STARTVERGADERING 21 SEPTEMBER 2022

1. welkom

→ De 4 nieuwe leden van het kernbestuur: Katinka Eeckhout, Annelies Vandersteen,
Wannes Straetmans en Greet Willemse zetten samen met mevrouw Hilde een jarenlange
traditie voort, maar willen ook nieuwe wind laten waaien…

→We hopen een enthousiaste groep ouders te mogen verwelkomen in de
vriendenvereniging.
Belangrijk: het vrijwilligersregister tekenen (bij mevrouw Hilde) , zodat alles
verzekeringstechnisch in orde is…

→ Zorg mee voor bekendheid en volg ons op Facebook en Instagram!
Facebook: vriendenvereniging ‘t schoolke ophasselt
Instagram: vvtschoolkeophasselt
#vvtschoolke

2. evaluatie voorbije activiteiten: schoolfeest, en eerste schooldag

→ Het oude en nieuw bestuur maakten samen al een evaluatie op. Daarnaast hebben we
van een heel aantal mensen al waardevolle feedback gekregen. Heb je ook idee over wat
goed / niet goed ging? Mail het ons, steek het in de brievenbus, spreek ons aan. We lijsten
het mee op, en nemen het bij een volgende organisatie erbij…

→ Het schoolfeest bracht 3210 euro op! Dat is een mooi bedrag, dat in de lijn ligt van de
vorige jaren (en zelfs wat meer)

3. budget-begroting

Stand van de rekening van de vriendenvereniging vandaag: €14466,35
Geschatte kosten van reeds geplande uitgaven dit schooljaar: €14986,02
Voorzichtige schatting van te verwachten inkomsten: €8100

(voor meer details, zie diavoorstelling)



→ komen tot jaarkalender (voorstel dat tot stand kwam ism schoolteam samen bespreken,
ideeën aanvullingen)

4. jaarkalender

okt koekenverkoop
21 okt oudercontact
15 nov grootouderwandeling
16 dec kersthappening

2 febr lichtmis
17 febr carnaval
3 maart oudercontact
5 maart eetfestijn
2-5mei gezondheidsweek
mei/juni begeleiden uitstappen
23 juni oudercontact
25 juni schoolfeest

● koekenverkoop (okt-nov)
Er wordt al jaren in zee gegaan met Lotus. Omdat we stemmen hoorden opgaan om te
overwegen eens iets anders te proberen, hebben we prijzen en voorwaarden opgevraagd
voor pakketten van Lotus, Milka, Côte d’or, en Jules Destroopere. Vergelijken van
pakketinhoud, vraagprijs en winstmarge, en bespreking op de vergadering kwamen we tot
Lotus of Milka.
Er werd uiteindelijk toch opnieuw voor Lotus gekozen. Doorslaggevend is het aantal koekjes
dat in een pakket zit…

(Prijzen van Lu werden opgevraagd, maar waren nog niet gekend op het moment van de
vergadering. Er werd ook gesuggereerd om grote dozen wafeltjes/frangipanes te verkopen,
zoals een aantal sportverenigingen doen. Sommigen waren tevreden over verkoop van
truffels of Melipakketten. Die twee laatste suggesties nemen we mee bij de besprekingen
van de kersthappening)

Nieuw voorstel, waar de aanwezige leden erg enthousiast op reageerden: verkoop van
koffie. Oké is een koffiebranderij in Geraardsbergen die verenigingen laat delen in een groot
deel van de opbrengst! Zowel gemalen als bonenkoffie zijn verkrijgbaar, maar ook cups en
pads.

=> we willen de bestelformulieren voor de koeken- en koffieverkoop eind september
meegeven met de leerlingen.



=> We zoeken nog helpende handen om op vrijdag 18/11 te helpen bij het samenstellen van
de koeken- en koffiepakketten!  Meer info volgt…

● oudercontact
We zullen ook op de oudercontacten aanwezig zijn, om de vriendenvereniging verder
bekend te maken. Op het oudercontact van 21 oktober zetten we Trooper alvast nog eens in
de kijker!
PS Wist je dat je je bestelling (voor thuislevering) bij frituur Monaco kan bestellen via
Trooper? (te vinden onder de categorie ‘Take Away’)

● grootouderwandeling (kleuters) 15/11
Er is een toneelstuk door de leerkrachten, met daarop een opdrachtenwandeling met de
kleuters en de grootouders.
Aan de ouders zal gevraagd worden om voor zoete lekkernijen te zorgen.
Uit de vriendenvereniging graag wat mensen die het buffet klaarzetten en koffie en gebak
bedienen.
VRAAG: Is er iemand die verstand heeft van bediening van licht en geluid, en die daar die
namiddag wil voor zorgen?

● kersthappening
Moet nog verdere voorbereid worden door schoolteam ism kernbestuur.
Er wordt alvast iemand gevraagd die kerstman wil zijn, waar kinderen/gezinnen mee op de
foto kunnen.
Er zullen standjes zijn met eten en drinken, en geschenkjes.
→ ideeën en suggesties welkom ;-)

5. Helpende handen gevraagd

- hulp in de schoolbib
WANNEER: al dan niet wekelijks
WIE: Katrien en Ilse bieden juf Carine al hulp tijdens de uitleenmomenten. Kathleen wil
helpen bij het plastificeren van boekjes.
→ Meld je gerust als je ook interesse hebt om, al dan niet op wekelijks basis, te helpen bij
het ontlenen, of op de plaats terugzetten van boekjes!

- Begeleiders op de fiets
WANNEER: Op 7/10 (en bij slecht weer een week later) is er een oriëntatieloop in de
Gavers. Leerlingen van 5de en 6de leerjaar gaan er met de fiets heen.
WIE: Kris H, Julie (heenrit), Annelies (heenrit)
→ Welke (fietsende) ouders zien het ook zitten om mee te begeleiden (heenrit ‘s morgens



en /of terugkeer naar school in de namiddag)

- fruitschil-ouders:
Vanaf oktober wordt er weer fruit uitgedeeld in kader van oog voor Lekkers. Het zou fijn zijn
om een ploegje van (groot)ouders te hebben die zorgen dat het geleverde fruit
gewassen/geschild.gesneden wordt zodat het hapklaar is voor de kleuters en de kinderen
van de eerste graad.
WANNEER: Op woensdagochtend
(mevrouw HIlde heeft een overzicht van welk fruit er wordt bezorgd, en zal op basis daarvan
laten weten op welke woensdagen er al dan niet hulp nodig is)
WIE: Isabelle, Kathleen, Katinka...
→ Graag nog enkele bereidwillige helpers!

grootouderfeest (kleuters)
WANNEER: 15/11 in de namiddag
WIE?
→ graag wat mensen die het buffet klaarzetten en koffie en gebak bedienen
→ Is er iemand die verstand heeft van bediening van licht en geluid, en die daar die
namiddag wil voor zorgen?

-hulp bij het inpakken van koeken- en koffiepakketten.
WANNEER: vrijdagvoormiddag 18 /11
WIE: ?
→ Alle hulp is welkom. Laat ons weten als je een uurtje of een voormiddag kan komen
helpen, aub. Meer info volgt nog.

-zwem-ouders : zijn er voldoende (leerkrachten vroegen hulp aan (groot)ouders van de
leerlingen uit de klas, en er is geen extra volk nodig)

-lees-ouders: zijn er voldoende in het tweede leerjaar. Als het niveaulezen opstart in het
eerste leerjaar, zal er eerst worden hulp gevraagd aan (groot)ouders van leerlingen, en
indien nodig komt er een oproep bij de vriendenvereniging

- opruimweekend 'kot'
De Vriendenvereniging heeft heel wat materiaal. Onder andere verschillende witte tenten
van 4x8m, die ook verhuurd worden. Die liggen in het berghok waar  ook de spelotheek voor
de kinderen huist.
We willen graag meer orde brengen in die bergruimte. Graag 2 a 3 personen die daar
samen met Wannes S. voor zorgen
WANNEER: 1 of 2 keer per jaar (dag samen af te spreken)
WIE: Wannes S, Jurgen, …



- reserve materiaalmeester tentenverhuur
WANNEER: heel sporadisch, graag iemand die dicht bij de school woont, en kan inspringen
als Wannes verhinderd is.
→ Wie voelt zich geroepen?

6. Varia

Heb je ideeën voor komende activiteiten? Laat ze ons weten!

We denken dat het leuk zou zijn om in het voorjaar eens een teambuildingsactiviteit / fijn
samenzijn te organiseren voor de leden van de vriendenvereniging. Er zijn al enkele ideetje
doorgegeven.
Heb jij ook een leuk idee? Laat het ons weten!

Stuur ons een mailtje vriendenverenigingtschoolke@gmail.com of steek ze in onze gele
brievenbus die naast de schoolpoort hangt! Of spreek Greet, Annelies, Katinka of Wannes
aan!

mailto:vriendenverenigingtschoolke@gmail.com

