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Aanwezigen: Karin Bunckens, juf Ulla, juf Wendy, juf Bieke, Evi Goris, Kim Moens, Mathieu De 

Ruyver, Irouchka , Sylvie Debecker, Sofie Siongers, Laura Vande Reyde, Tom Goffin, Ine Taccoen 

 

Agenda: 

 

- De school in tijden van Covid - stand van zaken 
- Fotozoektocht 
- Overleg OC De Linde 
- Actie helm op, fluo top 
- Fruitdag 30 maart 
- Jeugdboekenmaand/boekenbeurs/slotfeest Kinderboekenjury 
- Grootouderfeest 
- Schoolfeest 
- Schooltuin 
- Beloning pizzaverkoop 
- Financieel verslag 
 
 
De school in tijden van Covid - stand van zaken 

- Onduidelijkheden werden al opgelost door mail van Karin afgelopen weekend. 
- Mondmaskers worden alleen nog gedragen wanneer verschillende klassen samen de bus 

nemen. 
- We blijven inzetten op ventilatie en goed verluchte klassen. Ramen staan nog open omdat 

het ventilatiesysteem alleen niet toereikend is wanneer alle leerlingen in de klas aanwezig 
zijn 

- Voor activiteiten gelden de maatregelen uit de maatschappij. 
 
Fotozoektocht 

- Voorbereidingen zijn bijna rond. Enkel nog bestellingen opvolgen en samenstellen van de 
ontbijten. 

- Op dit moment 73 boekjes besteld (voor € 511). We hadden gehoopt op wat meer 
inkomsten hieruit. 

- Bij sportdienst Lubbeek en GBS Lubbeek bleek de fotozoektocht ook geen groot succes. 
- Vanavond nogmaals oproep via ouderplatform en op het einde van de week via klas 

whatsapp groepen en Facebook groep. 
- Karin stelt voor om de kinderen te enthousiasmeren via de leerkrachten en zal dit opnemen 

in de volgende vergadering. 
- Moeilijk om weten welke communicatiekanalen we best gebruiken en waarom er minder 

respons is dan verwacht. Eventueel nadenken over hoe we feedback kunnen vragen aan 
ouders over onze activiteiten. 

 
Overleg OC De Linde 

- In januari was er overleg met de overschool over de werkingen. Hierbij werd ook gesproken 
over komende activiteiten en dat wij bezig waren met het opzetten van een fotozoektocht. 

- Recent kregen we te horen dat ook VBS De Linde einde maart een fotozoektocht gepland 
heeft. Blijkt een ongelukkige samenloop van omstandigheden te zijn. 

- Ook de verkeerssituatie werd besproken. 
- Volgend overleg staat gepland op woensdag 23/3 in In Den Hof. Wie wil mag aansluiten. 



 
Actie helm op, fluo top 

- Actie loopt nog tot half maart. Er zal geen fluofuif of dergelijke gedaan worden ter afsluiting. 
Er zijn momenteel andere prioriteiten. 

- Geen groot succes dit jaar. In sommige klassen maar 2 à 3 kindjes met een fluohesje aan. 
- Feedback van de ouders is dat het teveel is om hier ook nog aan te denken. 
- Volgend schooljaar hebben we meer mogelijkheden om dit meer uit te werken. Eventueel de 

actie lanceren met een fluofuif. 
 
Fruitdag 30 maart 

- Spar geeft de eerste fruitdag gratis soep! 
- Evi zoekt helpende handen bij de ‘oude garde’ en bekijkt met Karin de praktische afspraken. 
- Personeel van de keuken kan eventueel inspringen gezien zij meer uren moeten presteren. 

Karin bezorgt de namen van deze mensen aan Evi. 
- Er zouden nog voldoende bekers zijn en ook de soepkommen kunnen gebruikt worden. 

 
Jeugdboekenmaand/boekenbeurs/ slotfeest Kinderboekenjury 

- Boekenbeurs kan voor De Kleine Johannes enkel nog doorgaan op 18/3. Dit is niet meer 
realiseerbaar om tegen dan voldoende helpende handen te vinden. 

- Voorstel is om op het schoolfeest een standje te maken met bv. 1 boek per klas in het thema 
schurken en helden en zo via online verkoop dan toch te proberen wat boeken te verkopen. 

- Irouchka bekijkt met De Kleine Johannes of dat mogelijk is voor levering vrijdag voor het 
schoolfeest en ophaling maandag na het schoolfeest.  

- Juf Bieke zorgt ook voor een schurkensteeg en heldenweg op school met teksten om te 
lezen. 

- Kinderboekenjury slotfeest is op 22/4. Normaal betaalt de oudervereniging hiervoor de 
hapjes maar verder weinig nood aan hulp. Juf Bieke houdt ons op de hoogte als er nood zou 
zijn aan ondersteuning. 

 
Grootouderfeest 

- Zou doorgaan op 29/4. 
- Weinig input van de oudervereniging nodig. Enkel mee klaarzetten de avond ervoor. 

Helpende handen worden gezocht door de kleuterjuffen. 
- Nog geen cake en koffie dit jaar mogelijk. 
- Ook filmen kan niet wegens GDPR en kinderen die niet op beeld mogen komen. 
- Oudervereniging sponsort normaal materialen voor bv. kostuums maar de juffen proberen 

dit jaar geen kosten te maken. Juf Wendy zal dit bespreken met de kleuterjuffen. 
 
Schoolfeest 

- Zou doorgaan op 14/5 maar er werd nog niets van gepland. 
- GBS Binkom heeft dezelfde dag schoolfeest en reserveerde al het podium en de tafels en 

stoelen. Karin bekijkt of ze hier toch nog iets van kan verkrijgen of eventueel via 
uitleendienst van de provincie. 

- Normaal verzorgden de leerkrachten de activiteiten en de oudervereniging de catering. 
- Evi doet een oproep wie wil aansluiten bij de werkgroep. 

 
Schooltuin 

- Groendienst wacht nog op 3de prijs voor de aanplantingen maar verwacht deze in het 
voorjaar te kunnen doen. 

- De materialen voor de tuin werden vorig jaar door juf Bene geïnventariseerd en er zou 
voldoende zijn. 



- De composthoop zou kunnen geplaatst worden op een plek achter de tuin waar nu al een 
stukje uitgegraven werd. 

- Wilgentunnel ziet er goed uit, druivelaars werden nogmaals gesnoeid. 
- Tunnel wordt gevaarlijk met uitstekende spijkers. Op korte termijn zoeken naar alternatief 

zoals een heuvel. 
- VK Linden zet nog steeds goals tegen het nieuwe poortje. Karin mailt hier nogmaals over. 
- Dit schooljaar vooral wachten op aanplantingen en dan verder mogelijkheden zoals 

modderkeuken bekijken. Geen concrete investeringen dit schooljaar. 
- Schooltuin eventueel betrekken in het schoolfeest. 

 
Beloning pizzaverkoop 

- Lagere school zal gaan lasershooten met meester Davy. 1ste en 2de in de turnzaal en vanaf 
3de in het bos. 

- Springkastelen voor de kleuters moeten nog vastgelegd worden. Karin vraagt bij de 
kleuterjuffen naar datum.>> Dit werd inmiddels besproken met de leerkrachten. Graag op 
21 juni 4 springkastelen indien financieel haalbaar  

- Juf Bene had bedenkingen bij springkastelen voor de kleinsten. Karin bekijkt dit nogmaals 
met haar.> Béné sluit toch aan bij de springkastelen en zal de organisatie anders laten 
verlopen nl 1 kasteel voorbehouden voor de kinderen die wat angstig zijn  

 
Financieel verslag 
 

Totaal saldo vorige vergadering: € 9.230,96 

  

Uitgaven: 

extra steun bouw keuken Simbi € 500,00 

CC De Borre voorstelling Special Effects L5+L6 € 401,50 

lasershoot beloning pizzaverkoop € 160,00 

  

  

Inkomsten: 

fotozoektocht € 448,00 

  

Stand rekening vandaag: € 8.009,46 

In kassa: € 608,00 

  

TOTAAL SALDO VANDAAG: € 8.617,46 

 
 


