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Samen bouwen aan een goede leef- en leeromgeving voor de kinderen 

Meer weten – kijk naar onze Oudervereniging pagina op de website van BS De Wilg - https://www.bsdewilg.be/oudervereniging/ 

 

Verslag oudervereniging vergadering maandag 15/11/2022 
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Aanwezig  

Elke, Jose, juf Geert, juf Sofie, Katleen, Wendy, Bo en Els 
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Verslag 

Welkom 

/ 

Verslag 19/9 

 Geen opmerkingen 

Nieuws van de school(-raad) 

/ 

Financieel verslag 

 Saldo zichtrekening – 14.096,29 euro 
 Saldo spaarrekening – 13.662,62 euro 
 Schoolfotograaf leverde een winst van 3189,38 euro op. 

Nabespreking voorbije activiteiten (Quiz, Fluovestjes) 

 Fluovestjes 
o Pasvestjes konden deze keer niet geleverd worden. 
o Geen opmerkingen ontvangen rond de fluovestjes dus veronderstelling dat de 

kwaliteit goed zit. 
o Langere doorlooptijd nodig bij volgende fluovestjes actie (in eerste helft september 

mee starten) 
o Google formulier aanpassen met de “punten” die we geleerd hebben   
o De helft van de Payconiq betalingen kwam binnen zonder mededeling (ingeven 

mededeling niet mogelijk in de app) – in tegenstelling wat de bank ons had 
verteld. 

o Bekijken of we in de toekomst een webshop kunnen opzetten voor inschrijvingen / 
betalingen (wie ervaring heeft in het opzetten van een webshop en hier zijn 
schouders mee onder kan/wil zetten – graag Els Lievens contacteren) 

 Quizz 21/10  
o Niet zo’n grote opkomst - 16 ploegen 
o Goede reacties op de quizz vragen! 
o In de toekomst eerder kiezen voor eten dat we kunnen invriezen als het over is 

(diepvrieshapjes, soep, …) Geen hotdogs meer want die moeten we weggooien 
nadien. 

o Goed nieuws: Hanne (mama van Lua en Cas) gaat volgend jaar de quizz 
organiseren. 

o Helpende handen vinden was niet gemakkelijk. 
o Winst 267 euro. Activiteit nog verder te evalueren naar het einde van het schooljaar 

toe in combinatie met alle andere activiteiten. 

Coming soon (Fluotocht vr 25/11, Wafelverkoop vr 16/12 – vr 20/01, Willowsclub za 
28/1) 

 Fluotocht vr 25/11 
o We zoeken nog iemand om de fluotocht te trekken en we zoeken nog helpende 

handen. 
 Als er niet voldoende helpende handen zijn, gaan we de soep en/of de 

warme chocomelk moeten schrappen.  
o Fluotocht gaat nu door in het Kappellekesbos wegens werken in de buurt van het 

andere bos. 
o Verkeerswerkgroep juf Sofie, juf Geert,  juf Inke, juf Liselotte, juf Lynn en juf Diete 

heeft alles kunnen voorbereiden 
o Inschrijven kan tot 18/11, juf Sofie & Bo stemmen nadien verder af. 
o Warmhoudkannen van Sam kunnen we gebruiken. 
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 Wafelverkoop start vr 16/12 – afhalen wafels vr 20/01 
o Karen gaat de trekker zijn van deze actie. 
o Wendy neemt contact op met Karen voor de voorbereiding. 
o Bestellen via papieren formulieren en betalen cash of via overschrijving 

 Willowsclub za 28/1 
o Ann, Dries, Tinne, Jose, … vormen een werkgroep voor de voorbereiding. 
o Reservatie voor verlichting (spots, lichtstaven, …) was reeds uitgevoerd. 
o Te bekijken welke voorraad uit de OV kast kan gebruikt worden. 

 

Varia 

 Te bekijken of we meer contact willen leggen richting oud-leerlingen – bv. voor helpende 
handen op activiteiten. 

 Richting schooljaar 2023-2024 zowel een nieuwe penningmeester als een nieuwe 
voorzitter te zoeken – met dank aan Wendy en Bo voor de jarenlange inzet 😊 – oproep te 
lanceren! 
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OV Kalender 2022-2023 

Activiteiten 

 Quiz: vrijdag 21 oktober 2022 
 Fluotocht: vrijdag 25 november 2022 
 Wafelverkoop: Start vrijdag 16 december 2022; afhalen vrijdag 20 januari 2023 
 Willowsclub: zaterdag 28 januari 2023 
 Kidsfuif: zaterdag 11 maart (avond van opendeurdag) 
 Ouder – kind voetbal: vrijdag 12 mei 2023 
 Camping Willowland: zaterdag 24 juni 2023 

 

OV Vergaderingen 

 Maandag 19 september 2022 
 Dinsdag 15 november 2022 
 Woensdag 18 januari 2023 
 Woensdag 22 maart 2023 
 Dinsdag 13 juni 2023 

 

OV Café 

 Maandag 5 september (samen met eerste oudercontact/infoavond) 
 Maandag 12 december (samen met infoavond overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar) 
 Dinsdag 13 juni 2023 (samen met klasmeterreceptie) 


