
Activiteitenverslag schooljaar 2014-2015

Gebruikte afkortingen:

OV = oudervereniging

KS = kleuterschool

LS = lagere school

nLJ = nde leerjaar

1. Samenstelling van het bestuur

 voorzitter: Karen Schouteden

 penningmeester: Ellen Camerlinck

 secretaris: Peter De Cat

2. Vaste leden

Koen Ceulemans en Fleur Cloetens hebben zich opgegeven als vast lid van de OV. 

3. Algemene vergaderingen

In het schooljaar 2014-2015 werden er twee algemene vergadering georganiseerd in

de refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 16-09-2014 en dinsdag 09-06-2015.

4.  Werkvergaderingen

In het schooljaar 2014-2015 werden er tien  werkvergaderingen georganiseerd in de

refter van GBS 't Haegje: op dinsdag 16-09-2014, dinsdag 14-10-2014, dinsdag 18-11-

2014, dinsdag 09-12-2014, dinsdag 13-01-2015, dinsdag 10-02-2015, dinsdag 10-03-

2015, dinsdag 21-04-2015, woensdag 20-05-2015 en dinsdag 09-06-2015.

5.  Bestuursvergaderingen

Er werden geen bestuursvergaderingen georganiseerd.
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6.  Activiteiten georganiseerd door v.z.w. Oudervereniging GBS 't Haegje

 Heel het schooljaar: Opvang (verantwoordelijke: Ellen Camerlinck)

De voor- en naschoolse opvang werd georganiseerd door de OV. We konden rekenen

op 5 begeleidsters: Brigitte, Anita, Martine, Miranda en Michèle. Dit schooljaar werd er

overgegaan  naar  een  nieuw,  electronisch  registratiesysteem  (inscannen  van  een

persoonlijke QR-code). In het eerste semester werd het eerst uitgetest op een 20-tal

testgezinnen. Vanaf het tweede semester werd het ingevoerd voor alle kinderen. Na

het  uitroeien  van  enkele  kinderziektes  lijkt  het  nu  goed  te  werken.  Er  werd  een

huishoudelijk reglement voor de opvang opgesteld. 

 Vr 17-10-2014: Halloweentocht (verantwoordelijke: Iris Walbers)

De Halloweentoch was, net zoals de vorige editie, een groot succes en heeft relatief

veel opgebracht (787,71 €). Er was een grote opkomst (meer dan 200 deelnemers) en

iedereen die de tocht meegedaan heeft was er enthousiast over. De leden van de OV

hebben gezorgd voor de catering en de leerkrachten voor de standjes met opdrachten

voor onderweg (ongeveer hetzelfde als vorig jaar maar dan zonder de snoepstand). De

pompoensoep werd geserveerd nabij het einde van de tocht wat een reden kan zijn

waarom er veel minder hotdogs verkocht werden in vergelijking met vorig jaar. Er werd

onderweg gewerkt met aangekochte theelichtjes terwijl Peter De Cat oranje, zwarte en

witte kaarsen gemaakt heeft voor binnen op de tafels. 

 Kerstkaarten (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

De  OV  heeft  dit  jaar  voor  de  eerste  keer  de  toelating  gekregen  om  een

kerstkaartenactie  te  organiseren.  Elk  kind  heeft  een  tekening  op  een  A4  papier

gemaakt waarvan er door de organisatie kerstkaarten werden gedrukt om te verkopen.

Dit bleek een zeer winstgevende actie (2.103,30 €) met een minimum aan inspanning

te zijn. 2Het LJa en 4LJ hebben het meest kerstkaarten verkocht (87.5 %).  

 Za 07-02-2015: Spaghettiavond (verantwoordelijke: Karen Schouteden)

Ondanks de lagere opkomst was de spaghettiavond (spaghetti à volonté) ook dit jaar

een groot succes. We hebben alleen maar positieve feedback gekregen. Deze activiteit
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heeft 2.267,08 € opgebracht. Net zoals tijdens de vorige editie werden de bolognaise

en vegetarische saus gemaakt door de echtgenoot van Iris Walbers, maar dit jaar werd

er véél meer saus voorzien (een deel van de overschot werd ingevroren). Het dessert

bestond  uit  chocomousse  (gekocht)  of  gebak  (bereid  door  leden  van  de  OV  of

aangekocht). Het eten werd niet langer aan de tafels gebracht maar moest door de

gasten zelf aan een toog gehaald worden zodat ze direct zelf kunnen bepalen hoeveel

spaghetti  en  saus  ze  wilcen.  De  spaghetti  en  de  saus  werden  au  bain-marie

warmgehouden.

 Zo  01-03-2015:  Tweedehandsbeurs  (verantwoordelijke:  Leen  Vanden  Bosch,

echtgenote van Michael Bekaert)

Er werd het idee opgevat om een tweedehandsbeurs te organiseren waar artikelen

allerlei  aangeboden  mochten  worden  (dus  niet  enkel  beperkt  tot  kledij).  De

tweedehandsbeurs werd echter afgelast. Er waren te weinig inschrijvingen om er een

succes  van  te  kunnen  maken  (er  waren  slechts  9  van  de  30  beschikbare  tafels

verhuurd).

 Vr 06-03-2015 tem vr 03-04-2015: Paasactie (verantwoordelijke: Peter De Cat)

Deze editie van de paasactie voor de ouders heeft 376,35 € opgebracht, en dat is

30,63 € meer dan vorig  schooljaar.  We mogen zeker over een succes spreken.  De

verwerking van de bestellingen werd gedaan door Linda en juf.  Eva.  Er werden in

totaal 602 zakjes besteld (dat is een stijging van 27 zakjes t.o.v. het schooljaar 2013-

2014). De zakjes werden ingepakt met de hulp van de leerlingen van het 6LJ op 31-03-

2015.  Het  heeft  in  totaal  slechts  anderhalfuur  geduurd.  De  paaseitjes  werden

onmiddellijk met de kinderen meegegeven.

7. Deelname aan activiteiten georganiseerd door GBS 't Haegje

 Ma 09-09-2013 en Di 17-09-2013: Infomoment
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Karen Schouteden heeft een presentatie over de OV gegeven en ze heeft  dat zeer

goed  gedaan.  Er  zijn  spijtig  genoeg  maar  bedroevend  weinig  ouders  naar  het

infomoment voor de kleuters gekomen...

 Wo 23-10-2013 en Do 24-10-2013: Grootouderfeest

Dit  jaar  bestond  het  grootouderfeest  uit  een  wandeling.  Enkele  leden  van  de  OV

werden ingezet bij oversteekplaatsen. Er werden foto's genomen en mutsen gemaakt.

 Vr 05-12-2014: Sinterklaasfeest

De leden van de OV hebben de inkopen gedaan voor het Sinterklaasfeest. Er werden

zakjes voorzien met 1 pakje speculaas, 1 chocolademan en nicnacjes met en zonder

suiker voor de leerlingen, de kleuters en de begeleiders van de opvang. Bovendien

werd  er  strooisnoep  (met  papiertje)  voorzien  voor  de  pieten.  Voor  kinderen  met

voedselallergieën werden er aangepaste snoepzakken samengesteld. Op aanvraag van

de leerkrachten zelf werd er voor hun geen snoepzak meer voorzien maar ze wilden

zich  wel  ontfermen  over  de  overschot.  Er  werd  een  budget  van  85  €  per  klas

uitgetrokken voor de aanschaf van klascadeaus.

 Za 17-05-2014: Schoolfeest (verantwoordelijke: Eef Heylighen)

Het schoolfeest bestond uit een musical waarvan er een voorstelling was op vrijdag

29-05-2015,  zaterdag  30-05-2015  en  zondag  31-05-2015.  Er  zijn  veel  positieve

reacties op de musical gekomen. De OV stond in voor de catering bestaande uit drank,

chips en hotdogs. Qua hulp is het zeer goed verlopen en er zijn een paar ouders voor

de eerste keer komen helpen.  Het schoolfeest was een succes en heeft 2.645,67 €

opgebracht.

8.  Realisaties

 Sponsoring:

◦ Uitstappen:  Er  werd  een  budget  van  10  €  per  leerling  voorzien  voor  de

sponsoring van uitstappen.
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◦ Kabouterpad:  De  OV  heeft  de  opwaardering  van  het  kabouterpad  mee

gesponsord door het betalen van een aantal nieuwe kabouters.

◦ Schoolfeest leerlingen (ma 29-06-2015): De OV heeft het schoolfeest voor de

leerlingen van maandag 29-06-2015 gesponsord door te zorgen voor schepijs

en springkastelen.

 Speelplaats: 

Er werd een budget voorzien voor de aanschaf van spel- en educatiefmateriaal maar

de leerkrachten moesten aangepord worden om dit op te gebruiken. Er werden een

aantal  loopfietsen gedoneerd  aan de KS door  ouders.  Voor  de LS werden  er  twee

pingpongtafels aangeschaft. 

 Multimedia: 

Ons contract bij Mind of Media werd verlengd en we hebben een upgrade van 20 €

doorgevoerd voor meer e-mail adressen en meer geheugenruimte. Dat laatste is nodig

voor de stockage van de registratiegegevens van de opvang.

 Groene ridder capes:

Er werden groene ridder capes gemaakt door Iris Walbers uit stof van gordijnen van juf.

Daisy.

 Veiligheid: 

Vanaf het begin van het volgend schooljaar zullen er geen honden meer toegelaten

worden op het grondgebied van de school. 

 Klusjesteam: 

Er  werden  duidelijke  afspraken gemaakt  tussen  de  leden  van  het  klusjesteam,  de

directie en het schoolbestuur over wat wel en wat niet door het klusjesteam gedaan

kan  en  mag  worden  maar  voor  de  “grijze  zone”  blijft  de  directeur  steeds  de

tussenpersoon. Het klusjesteam heeft de volgende dingen gerealiseerd:

 Muurtjes rotonde KS en muurtje LS hersteld (opgemetst)

 Verlichting op zonne-energie in de tuinhuizen
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 Kastje voor de tabltes en smartphones voor de opvang

 Vogelhuisje & insectenhotel gemonteerd

 Bordjes bingel/OVGS e.d. omhooghangen (en/of weghalen)

 Weghalen krijtborden

 Herstelling schildersezel & mobiel zandbakje in de klas (3KK)

 Boekenkast ineenzetten(3KK)

 Grote kaarten omhooghangen (5LJ)

 Boekenkast herstellen (3LJ)

 Bord vogelkastjes omhooghangen (2KK)

 Luiken aan de ramen van de tuinhuizen bevestigd

 Struiken aan rotonde weggehaald

 Frigo speelkeuken hersteld (1KK)

 Kleine herstellingen aan de draad van het sportveld

 De struik naast de glijbaan aan de klas van het 4LJ werd verwijderd

 Panelen om het kabouterpad aan te duiden opgehangen

 Vergadering & plannen speelplaats KS. De renovatie van de zandbak van de

KS en de vervanging van het speeltuig op de speelplaats van de LS zullen

vooropgesteld worden als  doel  voor de opbrengst  van activiteiten van het

volgende schooljaar

9.  Varia

 Do 25-06-2015: bedankingsdrink begeleiders opvang

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we de begeleiders van de opvang getrakteerd op een

bedankingsdrink. Dit jaar ging het door op donderdag 25-06-2015 in café “De Ton” in

Haacht.

 Za 27-06-2015: afsluitactiviteit OV 

Bij  wijze  van afsluitactiviteit  voor  de leden van de OV werd  er  samen gegeten in

restaurant “de Engelenbrucht” in Tildonk op zaterdag 27-06-2015.
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