
  

 

 

 

VERSLAG OUDERRAAD DE LETTERTUIN - IKKE 27 SEPTEMBER 2022 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Petra, Elien, Karen 

Verontschuldigd: Kevin, Lot, Anneleen 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Katrien, Firdevs, Tiemen en Steffi 

Aanvullingen na het overleg staan cursief 

 

DECRETALE OUDERRAAD 
 

1. SAMENSTELLING OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
Frederick, Vera en Daphné zullen niet meer aansluiten.  Nawal, Björn, Astrid en Vicky trachten dit in 
de toekomst wel te doen maar konden vanavond niet aanwezig zijn. Karen blijft voorzitter en zorgt 
ook voor de verslaggeving.  
 
 

2. HULP GROOTOUDER- EN OUDERWEEK KLEUTERS DL 10-21/10 
 
Juf Stephanie formuleerde de vraag dat hulp vanuit de ouderrraad zeker welkom is tijdens hun caféétje 
wat waarschijnlijk een kunstexpositie wordt met receptie. 
 
Vooraf moeten partytafels (Karen en Joeri hebben er) en plooitafels uitgezet worden. Hapjes en drank 
worden voorzien door het schoolteam maar voor het bedienen van alle genodigden is alle hulp 
welkom. 
 
Elien, Nawal en Karen willen komen helpen.  Vraag aan juf Stephanie om het uur waarop ze verwacht 
worden nog even door te geven. 
 
 

3. HULP WAFELFESTIJN 18-19/11 
 
Er is nog geen concrete hulpvraag maar waarschijnlijk zal er opnieuw op vrijdag gebakken worden en 
zal er heel die dag hulp nodig zijn. 
 
 

4. ACTIVITEIT TIJDENS OUDERCONTACT KLEUTERS OP WOENSDAG 30/11 
 
Geïnspireerd door wat Ikke voorziet tijdens de oudercontacten besluiten we dit te willen proberen 
tijdens het oudercontact van de kleuters op woensdag 30/11.  Juf Katrien bezorgt Karen het briefje, 
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Karen bespreekt dit verder met het kleuterteam van De Lettertuin. Firdevs is alvast bereid om 
aanwezig te zijn en ook Petra en Elien willen helpen. 
 
 

5. VRAAG WERKGROEP SCHOOLFEEST 
 
Tijdens het schoolfeest in De Lettertuin zal er dit jaar opnieuw een wandeling georganiseerd worden.  
Het wordt een familiewandeling van 6 km met opdrachten en prijzen waarbij gestart kan worden 
tussen 12u30 en 14u30. Er zal 3 EUR/persoon aangerekend worden waarvoor elke deelnemer een 
wafel, water, fruit en voor de kids ook een waterijsje aangeboden krijgt. 
Op de vestigingsplaats Kaatsweg worden springkastelen, speeleilanden en een vrij podium (16u30-
17u30) opgesteld.  Er zullen frietjes, hotdogs en satés genuttigd kunnen worden. 
 
Petra vraagt na bij Pascale of hij fruit wil sponsoren voor het schoolfeest.  Voor de sponsorloop hopen 
we in juni opnieuw te kunnen rekenen op Carrefour Graanmarkt. 
 
Uiteraard wil de ouderraad helpen waar mogelijk. 
 
 

6. EXTRA BEGELEIDING FIETSPOOL 
 
De fietspool kon door het slechte weer niet doorgaan tijdens de strapdag.  Vandaar dat een nieuwe 
datum, nu vrijdag 30/09, geprikt werd.  Het team komt echter één begeleider tekort.  Meester Tiemen 
neemt hiervoor contact op met Koen (mama Lore L6). 
 
 

7. VOLGENDE OUDERRAAD 
 
Vanaf nu zullen de vergaderingen opnieuw starten om 19u, zonder tegenbericht vestigingsplaats 
Groeneweg.  Dit op 08/11, 20/12, 24/01, 07/03, 25/04 en 06/06.  Deze data gelden ook voor de 
feitelijke ouderraad. 
 
 
 

FEITELIJKE OUDERRAAD 
 

1. SAMENSTELLING OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2022-2023 

 
Frederick, Vera en Daphné zullen niet meer aansluiten.  Nawal, Björn en Vicky trachten dit in de 
toekomst wel te doen maar konden vanavond niet aanwezig zijn. Anneleen gaf aan dat ze de functie 
van penningmeester liever niet meer vervuld. 
 
Vanaf dit schooljaar zal Petra dan ook de rol van penningmeester op zich nemen, Karen blijft voorzitter 
en zorgt ook voor de verslaggeving. 
 
 

2. FINANCIËN 

Op de ING rekening staat d.d. 26/09 6380,60 EUR.  Het voorbije schooljaar realiseerden we een winst 

van ongeveer 3000 EUR.  



  

schooljaar 2021-2022    3037,75 

      

2101 1/09/2021 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2102 6/09/2021 Drinkbussen + belettering 91,27 0,00 -91,27 

2103 1/10/2021 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2104 14/10/2021 Drinkbussen + belettering 89,20 0,00 -89,20 

2105 19/10/2021 drinkbussen colruyt Nathalie 18,00 0,00 -18,00 

2106 1/11/2021 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2107 16/11/2021 appelverkoop 590,80 1691,47 1100,67 

2108 19/11/2021 fruitpotjes ikea 7,00 0,00 -7,00 

2109 24/11/2021 traktatie schoolteam 47,00 0,00 -47,00 

2110 1/12/2021 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2111 3/01/2022 intresten 0,30 0,00 -0,30 

2112 3/01/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2113 28/01/2022 drinkbussen Nathalie 53,25 0,00 -53,25 

2114 1/02/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2115 1/03/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2116 1/04/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2117 24/04/2022 drankenstand rommelmarkt 292,00 658,00 366,00 

2118 2/05/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2119 23/05/2022 bus schoolreis 1450,00 0,00 -1450,00 

2120 1/06/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2121 21/06/2022 sponsorloop 66,50 3447,60 3381,10 

2122 1/07/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

2123 1/08/2022 kostenafrekening 4,50 0,00 -4,50 

 

Bij KBC staat er heden 14606,20 EUR op rekening De Lettertuin en 9516,75 EUR op rekening Ikke. Het 

betreft enkel giften. 

Karen informeert opnieuw bij KBC voor Payconic. 

 

3. APPELVERKOOP DONDERDAG 13 OKTOBER 2022 
 
Karen zorgt voor vier brieven voor de appelverkoop:   
 

• kleuters en 1ste graad Groeneweg bestellingen tot 10/10 
overzicht + geld op secretariaat op 12/10 9u 
afhaal 14/10 15u30  

• Ikke bestellingen tot 10/10 
Overzicht + geld op 12/10 9u bij Firdevs 
Afhaal 14/10 15u20 

 

• 2de graad (zeeklassen) bestellingen tot 7/10 
overzicht + details leerlingen + geld op secretariaat op 10/10 
afhaal 14/10 na zeeklassen 

 
 



  

• 3de graad Kaatsweg bestellingen tot 10/10 
2 overzichtsdocumenten + geld op di 11/10 om 15u15 meegeven  
afhaal 14/10 15u15 Kaatsweg of 15u30 Groeneweg 

 
We kiezen voor de algemene verwoording “geldinzameling ouderraad voor aankoop didactisch 
materiaal en financiële steun bij schooluitstappen”. 
 
Der plaatse worden de leerlingen van het 5de leerjaar begeleid door de klasleerkrachten en juf Lotte.  
De directie vraagt of ook juf Charlotte kan aansluiten die dag. 
 
De Mos-pas werd aangevraagd door juf Lotte, het teveel aan leerlingen wordt door juf Lotte en Karen 
vervoerd. 
 
De leerlingen krijgen ter plaatse een rondleiding, plukken, wegen en verpakken de appels.  Karen zorgt 
dat de aantallen vooraf duidelijk zijn. Elsie kocht 5000 zakjes aan voor 30 EUR. 
 
Karen, haar moeder Vera en ook Jolien (mama Lore) zijn aanwezig. 
 
Karen haar moeder rijdt met de aanhangwagen voor het vervoer van de appels en meester Tiemen 
tracht het laatste lesuur beschikbaar te zijn om de grote zakken met appels mee uit de aanhangwagen 
te tillen in De Lettertuin.  Petra vraagt na of ook Kevin om 15u even kan komen helpen. Voor Ikke 
spreekt Karen verder af met juf Katrien zodra we zicht hebben op de bestellingen. 
 
Op vrijdag zijn Elsie, Elien en Karen er om de appels te verdelen voor de leerlingen die terugkomen van 
zeeklassen. 
 
De directie stelt voor dat de turnzaal gebruikt kan worden voor het verdelen per klasgroep. Karen 
besprak dit ondertussen met Sandra zodat zij op de hoogte is. 
 
 

4. BIJDRAGE KOSTPRIJS BUS SCHOOLREIS 
 
Aanvullend op de besteding van de middelen van de appelpluk vraagt het schoolteam of de ouderraad 
zich alvast wil engageren om 3 EUR / leerling bij te dragen in de kostprijs van de bus voor de schoolreis 
op het einde van het schooljaar.  Hiervoor was immers in het verleden telkens budget vanuit het lokaal 
bestuur maar algemene besparingen doen deze wegvallen vanaf het kalenderjaar 2023. 
 
Het schoolteam tracht zo veel mogelijk vervoer te laten kaderen binnen MOS en alternatieven te 
voorzien om vervoerskosten voor de leerlingen uit te sparen.  Het volledige budget compenseren zal 
echter niet haalbaar zijn, vandaar deze vraag en alvast de intentie om ouders te laten sparen voor de 
schoolreis. 
 
De ouderraad stemt in met deze bijdrage van 3 EUR / leerling om zo de kostprijs voor alle leerlingen te 
drukken. We ramen deze kost op 1200 EUR. 
 
 

5. VRAAG WERKGROEP SCHOOLFEEST 
 

Eventueel organiseert de ouderraad een tombola op het schoolfeest.  Voor prijzen denken we aan 

Fairebel (Karen), manden Delhaise (Elien al dan niet via Marijke) en kijken we verder uit naar mogelijke 

opties.   

Of dit haalbaar is zal afhangen van hoe vlot alle taken ingevuld kunnen worden. 



  
 

6. VOLGENDE OUDERRAAD 
 
Vanaf nu zullen de vergaderingen opnieuw starten om 19u, zonder tegenbericht vestigingsplaats 
Groeneweg.  Dit op 08/11, 20/12, 24/01, 07/03, 25/04, 06/06.  Deze data gelden ook voor de decretale 
ouderraad. 
 

 

 

 


