
Verslag	Vriendenkring	11	september	
2018	
Aanwezig: Pascal, Stefaan, Cindy, Dirk, Kathy, Ann, Stephan, Tonia, Jo, Rudy, Alain, Bert, Luc 

Verontschuldigd: Paul 

Inleiding	

Pascal heet iedereen welkom. 

Tine stapt uit de vriendenkring. 

Er zijn geen opmerkingen op het vorig verslag 

Fiets-	en	wandeltocht	

De fietstocht is heel goed verlopen. Er zijn veel Fonskes gedronken. Ook de pannenkoeken hadden 
veel succes. 

De wandeltocht was nog niet echt gekend, dus weinig respons. Maar we moeten dit tijd geven om te 
groeien. 

Jo had de wandeltocht op de hopler Flora gezet en dit is opgepikt door sommigen. Ook toekomstige 
activiteiten zullen we op dit medium bekendmaken. 

Sponsoring	6de	jaars  

Dit is geregeld. De fluostiften waren een geschenk van de vriendenkring. 

Fancy	Fair	

Er is geen maaltijd meer want er was te weinig interesse. Er is een eetfestijn 24 maart 2019 in de 
gemeentehallen. Op school moeten we tenten zetten, en moet je 2 shiften organiseren. Nu zal er 
(zoals op Paus Johannes Colleges) een apart eetfestijn georganiseerd worden. Er worden 400 
geïnteresseerden verwacht (er waren er 800 bij 60 jaar Michiels). De Fancy Fair begint om 14u, en er 
zijn spelletjes tot 17u. Er zijn frietjes, frikandellen en kipnuggets vanaf 16u. De eerste twee shiften 
worden bemand door de vriendenkring.  

De ouderraad doet de bestellingen (ketchup, frieten, enz..).  

De Ouderraad suggereert om nog een extra friteuse te huren.  

Eerste shift: Brigitte,  Cindy, Pascal, Kathy, Jo (16u-18u) 

Tweede shift: Tonia, Arnold, Kathy, Jo, Bert, Stefaan (18u-20u) 



Voorbereiding: Pascal en Cindy. Veel voorbereiding is niet nodig want het zijn voorgebakken frieten 
(geen diepvriesfrieten). De kipnuggets en frikandellen moeten misschien beetje voorgebakken 
worden. 

De spelletjes zijn zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school. 

De tenten worden opgezet door ouderraad en leerkrachten op vrijdagavond. 

De cavabar is er niet meer. Het is geïntegreerd in de gewone bar. 

Dirk laat 2 blaadjes met stickers printen. 

Tevens krijgen alle leden die komen, een gratis consumptie. Pascal maakt kaartjes samen met Dirk 
(ter waarde van 1 consumptie, aangeboden door de vriendenkring). 

De leden worden uitgenodigd per mail. Stefaan neemt hiervoor contact op met Paul. Momenteel 
hebben we 59 betalende leden. 

Luc bezorgt de tekst van de officiële uitnodiging voor de Fancy Fair aan Paul. Hier moet aan 
toegevoegd worden dat de leden een gratis consumptie krijgen op de Fancy Fair. 

Schooljaar	2018-2019	

Fiets-en wandeltocht behouden, 26 mei 2019 (dag van de verkiezingen). Start vanaf 13u.  

Voorstel van nieuwe activiteit: Nieuwsjaarsbrunch, bv op een zondag. Dit kan gecombineerd worden 
met een soort vrij podium (optreden van kinderen ?). Bart kan ook voor muziek zoeken.  

Datum: 27 januari 2019: nieuwsjaarsbrunch om 11u van de vriendenkring 

De eerste communie wordt niet meer door de school georganiseerd, maar door de parochie. 
Kinderen gaan kunnen hun eerste communie doen op 2 momenten. Er is geen voorbereiding meer in 
de klas voor de eerste communie. 

Vastleggen van vergaderdagen vriendenkring:  

November: voorbereiding voor brunch, 20 november, 20u in Florazicht (vergadering + drankje). 
Pascal reserveert. 

Di 15 Januari: laatste afspraken voor brunch + afspraken wie fiets- en wandeltocht voorbereidt. 

21 januari: nieuwjaarsreceptie op school 

Bedankje voor Tine, etentje in Picasso, Kathy checkt wanneer het best past voor haar (liefst een 
vrijdagavond). 

Dinsdag 23 april : voorbereiding fiets- en wandeltocht 

In de paasvakantie wordt de fiets- en wandeltocht uitgetest. 

Aan Paul vragen of hij het engagement wil aangaan om te helpen bij de voorbereiding van de 
fietstocht (was immers bijzonder goed vorig jaar) 



Nieuws	van	de	school	en	ouderraad	

vanaf 1 oktober lerarenplatform (om jonge mensen de kans te geven).  

Geen aparte leerkrachten meer voor turnen kleuters, en lagere school. Nu vaak 2 klassen samen 
turnen in een grotere ruimte. 

Juf Erna: verlof voor medische bijstand ouders. 

Meester Maarten: was supergoede leerkracht maar hij heeft in Waregem een fulltime job gekregen 
in eigen streek 

Juf Eline is zwanger 

Juf Mieke is nog afwezig 

Er is een werkgroep verfraaiing. Er zijn tafeltjes en  buitenkeukentje gemaakt, schilderwerken 
gebeurd. Achteraan zijn grondwerken gebeurd en ligt nu kunstgras. Er is wel onderhoud aan (goede 
bladblazer nodig).  

De ramen worden vervangen. Men begint hier binnenkort aan. 

Ook zal een deel van de speelplaats overdekt worden zodat de kinderen meer plaats hebben bij 
regenweer. Hiervan zal ook een deel van het regenwater afgevoerd worden naar de regenput. 

Grondwater in de refter, en feit dat de grote regenput droog komt: reden dat er geen buizen liggen. 
Dit wordt dus in de toekomst ook nog iets om op te lossen.  

Ouderraad 2.0: men werkt meer met werkgroepen waarbij men probeert per activiteit een 
werkgroep op te richten die dan de activiteit trekt. De werkgroep ‘fuif’ is iets wat bv goed werkt. Een 
voorzitter die op alle activiteiten aanwezig is, is tegenwoordig moeilijk haalbaar. 

De inschrijvingen van de kleuters: er zijn nog 20 plaatsen vrij. We kunnen ook nog niet inschatten wat 
het digitaal inschrijvingssysteem gaat geven. 

Varia	

Luc vraagt na of er leden van de vriendenkring kunnen aansluiten bij de voorbereiding eetfestijn (is 
dit wenselijk) ? 

De vriendenkring vraagt aan Luc of er nog sponsoring nodig is voor bepaalde verfraaiingen aan de 
speelplaats. Luc bekijkt dit (suggestie nieuwe bloembakken). 

De ouderraad heeft een gedeelte van het kunstgras gesponsord. 

Suggestie: tonen aan ouders wat er gebeurd is qua verfraaiing. 

Er moet nog een boekje komen met info. Eventueel een interview ‘lid in de kijker’. Inhoud: Fancy 
Fair, brunch, input van leerkrachten, lid in de kijker (erevoorzitter), schoolnieuws, activiteiten van de 
kinderen, overzicht van de verfraaiingen aan de school, input van Fons,….  . Dit wordt verder 
besproken op een verdere vergadering. 



Lidgeld wordt steeds betaald per kalenderjaar (niet per schooljaar). Lidgeld dat nu betaald wordt, is 
voor gans 2019. 

Facebookpagina voor vriendenkring ? Stephan maakt een voorstel tegen de volgende vergadering.  

 Dit jaar is er geen kerstmarkt, enkel een kerstdrink op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie. 


