OUDERRAAD BSA – AGENDA
Datum: 26/05/2021 20:00h- 21:00h online
Deelnemers: Kim Saenen, Ronny Das, Koen Verstrepen, Goele Raets, Ann Hermans, Lieve Van de
Loo, Katrien Vroom, Luk Hoskens, Veronique Havegeer, Claire Schepens, Daniel Shine, Bert De
Houwer
Verontschuldigd: Juf Kristel, Anette Martens, Karen Dehoperé, Sophie Bruyninckx, Christel van den
Kerkhof, Peter Maes
1.

Verwelkoming door de voorzitter
Niets speciaals te melden dus direct over naar het woordje van de directeur.

2.

Woordje van de directeur
•

•

Covid 19
1. Stand van zaken
Gering aantal besmettingen. Tot hiertoe nog geen uitbraken in de school,
telkens kinderen die de besmetting meebrengen. 1 X een eerste leerjaar in
quarantaine, 3 keer een klein deel van een klas: telkens een 6-tal leerlingen
dankzij het strikt opvolgen van de regels. Van de hoog-risico-leerlingen die
in quarantaine moesten, is nog nooit iemand positief getest. Dit mag
beschouwd worden als een pluim voor de school, maar zeker ook voor de
gezinnen! Nog veel scholen in het Turnhoutse zijn nog (fel) geplaagd.
2. Onthaal nieuwe ouders en kinderen
Nieuwe inschrijven mochten nog niet ter plaatse. Deze nieuwe gezinnen
worden uitgenodigd op 11 juni 16.00 uur, indien corona het toelaat. Anders
verschuift het onthaal naar zaterdag 28 augustus 10.00 uur.
Apéroboxen – Reacties, wat kan beter, voor herhaling vatbaar, ... ?
1. Bekijken of een goedkoper pakket mogelijk is. Woordje uitleg bij de
prijszetting van de boxen: er werd gekeken naar wat een gezin ongeveer
zou besteden tijdens een schoolfeest.
2. Zorgen voor een alcoholvrij pakket
3. Veel produkten werden gesponsord waardoor een mooie winst gerealiseerd
kon worden (8900EUR)
4. Er zijn heel wat vragen gekomen om te kunnen betalen via een
overschrijving (wat niet het geval was bij de chocoladeverkoop met Pasen).
Dit zou ook mensen toelaten een vrije gift te doen. Geautomatiseerd een
betaling via overschrijving aanbieden vereist een BTW-nummer wat de
ouderraad noch de school heeft.
5. Dank aan Koen voor de aanpassingen in de webshop!

3. Eindejaarsfeesten derde kleuterklas en zesde leerjaar
• Kleuterschool: ook dit jaar zal er helaas geen feestje georganiseerd worden waarbij
de ouders aanwezig kunnen zijn. Alle activiteiten in dit kader voor de kleuters zullen
gefilmd en online gezet worden. Meer info zal te vinden zijn in de nieuwsbrief van 28
Mei.
• Zesde leerjaar: twee activiteiten worden gepland: een afscheidsviering en een ontbijt
1. Afscheidsviering op woensdag 23 Jun:
Geen gezamenlijk feest voor alle zesdes samen, maar een verkorte versie
per klas.
Viering en korte receptie op het grasveld als het weer het toelaat, anders
onder het afdak op de bovenspeelplaats.
Details en inbreng van de ouderraad moet nog doorgesproken worden (wat
kan er via de keuken van het groot college verkregen worden).
Hebben zich al opgegeven om mee te werken aan het welslagen van die
speciale avond: Claire Schepens, Luk Hoskens, Koen Verstrepen, Véronique
Havegeer (voor de voorbereiding), Goele Raets, Bert De Houwer
Een aparte meeting zal nog volgen voor de laatste afspraken met dit team
vast te leggen.
2. Ontbijt op woensdag 30 Jun:
Per klas, buiten als het weer het toelaat, anders in de refter.
Kinderen brengen hun eigen bord, bestek, beker mee en ruimen achteraf
alles mee af/op.
Details en inbreng van de ouderraad moet nog doorgesproken worden (wat
kan er via de keuken van het groot college verkregen worden).
Hebben zich al opgegeven om mee te werken: Véronique Havegeer (bekijkt
ook of ze kan zorgen voor Kwatta-choco (individuele portie-potjes) en Goele
Raets.
3. Goele schrijft verder ook nog de helpende handen aan om te kijken of er
van die kant nog helpers komen.
4. Penningmeester: Stand van de rekeningen
Zichtrekening: 3695,22EUR
Spaarrekening: 6513,30EUR.
We verwachten nog een aantal facturen en/of uitgaven: fietsjes voor de kleuterschool,
bussen voor de schoolreizen, materiaal voor de lagere school, ijsjeskraam op de laatste
schooldag (nog te bevestigen)
5. Varia
Geen punten.

