
OOOuuudddeeerrrrrraaaaaaddd      

BBBaaasssiiissssssccchhhoooooolll   SSSiiinnnttt---LLLaaammmbbbeeerrrtttuuusss 

Verslag ouderraad donderdag 18 jan 2018 

Voorgezeten door: Jurgen 

 
1. Verwelkoming : aanwezigen / verontschuldigd  

 

2. Opvolging vorige verslagen 

Geen opmerkingen 

 

3. Werking OR:  

Voorzitter/voorzitster : voorlopig geen kandidaat 

Sleutelbewaarder en materiaalmeester : voorlopig geen kandidaat 

Voorbereiding vergaderingen: Jurgen / Gert / Karen / … 

 

4. Fluocontrole :  

- Het is leuk om te zien dat ook de ouders mee betrokken zijn in de fluocontrole. Dit maakt 

dat het een project is van de school en alle ouders.  Voor de fietsers wordt er ook 

gecontroleerd op het dragen van een fietshelm en of de fiets in orde is (voorlicht / 

achterlicht / reflectoren / …). Er wordt opgemerkt dat er bij fietsuitstappen, toch nog 

steeds fietsen zijn die niet in orde zijn om een de fietstocht tot een goed einde te 

brengen (problemen met de remmen, te platte banden,…) Voorstel om een fiets-

herstellingsdag te houden enkele dagen voor een geplande fietstocht. 

 

5. Werkgroep Glitter fuif Lambertus got talent:  

“Lambertus got talent” op vrijdag 16 maart 2018.  

- Eerste repetitie moment is geweest. Er zijn veel kinderen die ook dit jaar weer willen 

meedoen. Er worden 3 blokken gemaakt met telkens ongeveer 6 optredens afgewisseld 

met muziek van de DJ + dansvloer.  

Er zijn ook weer enkele kraampjes (Foto-shoot / Schmink / Tattoo / kapsalon  

We zoeken nog helpende handen voor het klaarzetten van de zaal / tijdens de fuif zelf 

(toog/ kraampjes / eten / inkom / ..) / opruimen van de zaal. Graag een emailtje als je kan 

komen helpen. (al was het maar voor 1 uurtje). 

Volgende repetitie moment voor de kinderen : woensdag 21 feb van 12u00 tot 14u00. 

Opmerking : Is het mogelijk om de repetitiemomenten niet telkens op woensdag 

(dezelfde dag) te plannen. Kinderen die op woensdag een activiteit/hobby hebben kunnen 

niet repeteren.   

 

6. Oog voor gezondheid (Tutti Frutti) : Er zijn veel verschillende vrijwilligers om het fruit te 

snijden en te verdelen maar het is niet goed geweten wanneer welke personen kunnen 

helpen. Oplossing : Lijst uithangen voor de komende weken zodat de vrijwilligers kunnen 

aanduiden wanneer ze kunnen komen helpen. Zo is er een beter overzicht. 

  

7.  Frietjesfeest : Dinsdag 6 Feb : We zoeken nog vrijwilligers om mee de frietjes te bakken 

en te verdelen. Heb je even tijd vanaf 11h00 tot …, graag een email naar 

peter.debelie@lambertus.be   
 

mailto:peter.debelie@lambertus.be


8. Info vanuit de school:  

- Alle vacatures op de school zijn ingevuld. 

- De bosklassen (4de leerjaar) zijn in volle voorbereiding om er ook dit jaar een 

fantastische week van te maken. 

- Op vrijdag 9 feb en tijdens de krokusvakantie staan er grote werken gepland aan de 

verwarmingsinstallatie van de school. Op vrijdag 9 feb zal het “dikke truien dag” zijn. Als 

alles goed verloopt is na de krokusvakantie de verwarmingsketel vervangen. 

- Speelplaats : Er is nog kunstgras voorzien dat moet gelegd/gelijmd worden op het podium 

maar dit kan niet bij koude temperaturen. Later volgt er nog een plechtige opening met 

de kinderen. 

- Schoolfeest zaterdag 26 mei : de werkgroep schoolfeest is op zoek naar vrijwilligers 

voor de toog/eetkraam. 

- De school was op donderdag 18 jan een opvangcentrum voor de kinderen van enkele 

andere scholen in Ekeren die geëvacueerd moesten worden door de storm (omgevallen 

boom die een gaslek had veroorzaakt). Alles is heel goed verlopen. 

 

8. Varia  

- Oudercontact op 2 verschillende dagen (dinsdag en donderdag). Dit was heel positief 

zodat de ouders ook zelf kunnen kiezen op welke dag ze kunnen komen. 

 

9. Planning werkjaar 2016 - 2017:  
6 februari 2018 : Frietjesfeest 

21 februari 2018 : 2de repetitiemoment voor de fuif 

22 februari 2018 : Schoolraad 

26 februari 2018 : 4de ouderraad (Karen) 

7 maart : 3de repetitiemoment voor de fuif 

16 maart 2018 : Lambertus got talen-fuif 

18 mei 2018 : 5de ouderraad 

26 mei 2018 : schoolfeest 

19 juni 2018 : 6de ouderraad 


