
 

 

 

1ste Vergadering oudercomité 

dinsdag 21 september 2021 (leraarskamer Lagere school) 

 

Aanwezig: Bart, Greet, Sofie, Els, Evy, Kimberley, Karen, Nick, Kristel, An, juf 

Carola, juf Marleen, Mevr. Sabine 

 

1. Voorstelling aanwezigen (enkele nieuwe gezichten!) 

2. School – algemene informatie 

  

* Jaarthema:  “Gezond & fit! Een jaar vol pit!”. We leggen de nadruk zowel op 

gezonde voeding als op voldoende beweging. 

* Totaal  aantal ingeschreven leerlingen op school: 338 

   

○ kleuter: 109 

    

○ lager:  229 

   

Nieuwe leerkracht 5de leerjaar (samen met juf Lieve): juf Jolien. 

 Vorig schooljaar was er reeds een nieuwe kinderverzorgster, Sara. 

  

3. Activiteiten  school 

   

 Passend bij het jaarthema: “Gezond en Fit! Een jaar vol pit! “worden volgende 

activiteiten georganiseerd: 

   

*  In de niet-zwemweek mogen de leerlingen op dinsdag ‘Wieltjes’ 

 meebrengen. 



*  Er wordt maandelijks een sport in de kijker geplaatst (in september 

 was dit volksdansen) 
   

*  17/09/2021: Strapdag + aansluitend elke dag een lesmoment in de week 

 van 20-24/09/2021( WK wielrennen) 

   

*  29/09/2021: Dag van de sportclub: alle leerlingen die aangesloten 

 zijn bij een sportclub komen in sportoutfit naar school 

   

           

 *  14/10/2021: Sportdag 

            

*  12/11/2021: themadag + Gezond ontbijt   

   

*  03/12/2021: Sint 

   

*  27/01/2022 – 02/02/2022: Poëzieweek 

   

*  25/02/2022: Carnaval 

   

*  19/03/2022: Vlaamse Kost (Middenschool) 
   

*  30/03/2022 en 31/03/2022: Lentefeest kleuter en opendeur-moment 1ste  

 leerjaar   

   

*  30/03/2022: Start kilometer lopen 

   

*  14/04/2022: Start to run 

   

*  24/06/2022: Fietsdag naar De Ster 

   

*  27/06/2022 10 000 stappendag + gezonde picknick 

   

*  28/06/2022: Extra zwemmen (recreatiegedeelte) 

   

 

Meerdaagse  uitstappen 
   

*  Sportweek 3de leerjaar: week 17 ( 25/04/22 – 29/04/22)   

   

*  Bosklassen 4de leerjaar: 23/05/22 – 25/05/22   

   



*  Cultuurklassen Gent 5de leerjaar: 21/04/22 – 22/04/22 

*  Bosklassen 6de leerjaar: 23/05/22-25/05/22 
   

*  Boerderijklassen 1ste & 2de leerjaar: 13/06/22– 15/06/2022 

   

  

Andere activiteiten/interessante data: 

* oktober 2021: wafelverkoop 

*  17/12/2021: kerstmarkt 

* 14/05/2022: Schoolfeest 

* Eerste communie: nog niet bekend 

*  Vormsel: 30 april 2022/1 mei 2022 

4. Renovatiewerken  school:   

   

   

Lagere school: Normaal was alles klaar begin schooljaar maar we wachten nog 

steeds. Rudi Van Hese is de bouwheer en doet de opvolging. 

   

 Reeds klaar: ramen van blok B aan de kant van Sint-Maarten. 
   

Nog in uitvoering: secretariaat - zorgklas - refter met leskeuken en kantoor 

directeur 

   

 

5. (vermoedelijke) Activiteiten oudercomité 

 

● SEPTEMBER 

● OKTOBER 

○ 5 oktober dag van de leerkracht (we trakteerde de leerkrachten op vers 

fruit) 

○ Levensloop: 16 en 17 oktober 

● NOVEMBER 

○ 20 november: Herfstwandeling “Op stap met Sancta Maria”. Werkgroep 

is reeds opgericht, eerste vergadering staat gepland --> o.a. Sofie, Greet, 

Evy, Kimberley, An, Karen) 

○ 30 nov soepdag 



● DECEMBER 

● JANUARI 

○ 23/01/22: ontbijtpakketten 

● FEBRUARI 

○ 17/02/2022: dikke truiendag → Soepdag? 
○ 19/02/22: QUIZ 

● MAART 

● APRIL 

● MEI 

○ 14 mei 2022: Schoolfeest 

● JUNI 

○ Fruitdag (aardbeien of…) 

○ 25/06/22?: Kinderfuif (ipv oktober) 

 

  

6. Activiteiten voor de toekomst? 

● Kubb tornooi 

● BBQ-pakketten 

● Filmvoormiddag 

● geocachen (zelf maken?) 

 

7. Volgende bijeenkomsten OK (aanpassingen nog steeds mogelijk) 

 

- 7 december 2021 

- 15 februari 2022 

- 26 april 2022 

- 18 juni 2022: etentje om schooljaar af te sluiten 


