
Ouderraad 15/12 

Aanwezig:  

Verontschuldigd:  

Katrien, Alexia, Mieke De Roover 

 

1. Voorbije Activiteiten 

Kledinginzamelactie:  

We verzamelden 2810 kg, dit bracht ons 843€ op. Dit resultaat ligt in de lijn van vorige keer. 

We plannen opnieuw een inzamelactie in het voorjaar (van maandag 6/3 tot dinsdag 14/3 met 

ophaling op 15/3) en vragen opnieuw aan de Chiro of dit gestockeerd mag worden in hun 

lokaal in de pastorij. Als de kerk af is, hopen we daar een plekje te kunnen vinden om dit te 

verzamelen. Er werd veel gerief binnengebracht zowel op Colomabos als in de Vredestraat, 

misschien konden mensen dit evengoed afgeven aan de pastorij (waardoor wij het zelf niet 

meer moeten verplaatsen) maar was deze mogelijkheid onvoldoende bekend. Er zal op de 

flyer voor volgende keer minder algemene uitleg staan (we gaan ervan uit dat het concept 

ondertussen voldoende bekend is), en de mogelijkheid van het afgeven in de pastorij zal meer 

nadruk krijgen. 

 

Sintemette:  

Dit bracht 924€ op, mooi resultaat! De ‘nieuwe wind’ die de werkgroep met zich meebracht, 

zorgde voor nieuwe en meer zangers. Het was een mooi gezelschap, de deelnemers vonden 

het ook leuk. Mond aan mond reclame zorgde voor een aantal extra zangers. Er waren ook 

wel wat kinderen bij (die hun ouders vergezelden), naarmate de avond vorderde moest meer 

toegekeken worden op de veiligheid (in hun enthousiasme durven kinderen al wel eens 

overlopen zonder goed te kijken). Voor herhaling vatbaar! 



Zoals afgesproken wordt de helft van de opbrengst van Sintemette geschonken aan de 

blazersklas (460€). 

Juf Inge sprak in naam van de blazersklas en bedankt iedereen voor deze welgekomen 
bijdrage. 
 
 
Quiz:  

Dit bracht ongeveer 1150€ op. 

Er waren 28 tafels ingeschreven (1 niet opgedaagd). 

Het was een keifijne quiz, met mooie en originele vragen, leuke afwisseling en een erg 

originele schiftingsvraag. Het live gitaarstukje aan het einde van elke ronde door Tom viel erg 

in de smaak. 

De helpers hebben de hele avond hard gewerkt (ook doordat er door onvoorziene 

omstandigheden een aantal afzeggingen waren op het laatste moment). Een volgende editie 

zullen we de soep met een inductieplaat achter de toog plaatsen waardoor we alles van eten of 

drinken in het café hebben staan. 

Binnen twee jaar terug ?? Graag :o) 

 
 

2. Komende activiteiten 

Spitsstop 9/1: 

Gerard, Brigitte, Mieke, Katty, Stefan 

Katty stuurt mail naar directie 

 

Ouderraad Schoolrijpheid - Ma 30/1: 

Deze gaat door in Colomabos. We starten met een uurtje ouderraad om 19u. Om 20u start de 

infoavond rond schoolrijpheid. We nodigen alle ouders uit (vanaf de eerste kleuterklas). 

 



Ontbijt op school zondag 12 februari 

Meer info volgt op de ouderraad van 30/1. 
 
 

3. Financiën 

 
Zichtrekening 1885,42 eur 
Spaarrekening 4473,11 eur  
=   6358,53 
 
Dit geeft evenwel geen volledig beeld. Er moet de komende dagen nog geld af van de 
speelplaats, er moet nog geld bij van de quiz, … 
 

4. Speelplaats 

De laatste fase op de onderbouw is afgerond. De speelplaats werd feestelijk ingehuldigd en 
gedoopt tot de 'Droomvlucht'. Deze naam werd bedacht door een leerling van onze school. 
De planning van de bovenbouw is al gestart met de kleine aankopen zoals springtouwen, 
elastieken etc, maar iedereen aanwezig op de ouderraad is akkoord dat de gewenste 
pingpongtafel ook kan aangeschaft worden. Het budget is hiertoe beschikbaar. Juf Inge Cabus 
zal hiertoe de nodige stappen ondernemen, maar zij wachten eerst de onderwijsbeurs af in de 
hoop dat de firma mogelijk extra korting geeft. 
Ook de schrijnwerkerij kan ingepland worden voor de rekhockey en poortjeshockey. 
 
 

5. Vragen aan school: 

- Computerklas: zou niet altijd optimaal werken (wat infrastructuur betreft). Dit zou 

volgens de school geen probleem zijn. 

- De kalender op de website van de school: kan deze up to date gehouden worden? Op 

deze manier kan deze een handige informatiebron zijn voor ouders. Probleem is dat 

diegene die dit doet voor de school overvraagd is en dat dit dus niet lukt. Alle 

informatie staat wel in de Colomascoop. 

- Is het mogelijk om een zwemlijst ter beschikking te stellen (voornamelijk voor de 

klassen die niet wekelijks zwemmen)? In sommige klassen is dit blijkbaar wel 

verdeeld, in andere niet. 



- Momenteel verloopt het afhalen van de kinderen op het bordes soms heel chaotisch en 

onoverzichtelijk. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de werken, waardoor 

het niet onmiddellijk opgelost zal zijn… 


