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1. 22/10 Quiz - Maarten 

• Nog prijzen te verzamelen - Iedereen rondvragen/brengen. 

- Sponsoring: 

• Al gevraagd: Korst, Antico, Carrefour, Content, Dreamland, Ricki, frituur blauwput 

• Te vragen: Heem, fietsenwinkel, bakkers, bloemenwinkels, wereldwinkel, demo spel 

• Nog hulp nodig: oproep is ondertussen vanuit de school (meneer Ruben) vertrokken via mail 
met link naar Google form. Bedankt! 

• Betaalterminal vs cash: ongoing Maarten/Joris/Eva 
 
2. Peperboekenhuisje - Anke 

• Juf Tine zal communiceren naar leerkrachten 

• Draaiboek klaar 

• Boekenreken nodig - oproep Facebook ouders mozaïek (Anke) + school (meneer Ruben) 

• Mail naar ouders zal volgende week verstuurd worden - meneer Ruben/leerkrachten 
 
3. Dag van de leerkracht - bedankt aan Lut! 

• Altijd op 05/10 
 
4. WK Voetbal 

• Voorkeur voor zondag 27/11 om 14u België – Marokko: Niet meer de beste keuze, zie verder 

• Voorkeur voor zaal boven De Kring (kan ook per klas als het in bubbels moet) 

• Katrien polst bij Marokkaanse contacten of er mensen mee willen organiseren: Niet meer 
nodig, zie verder 

• Andreas heeft gecheckt: Hal 5 organiseert iets anders die dag 

• Willem heeft bij de Chiro ook gepolst: 
De Chiro heeft voor de namiddag ook het plan om samen voetbal te kijken en hebben de 
Kring hiervoor al afgehuurd. Dus de school kiest best voor 1/12 als de leerkrachten en 
ouders dit zien zitten. 

• Joris checkt bij de uitleendienst van de provincie (groot scherm nodig) 
 
5. 20/12 Campus Kerstmarkt 

• Idee nog in bespreking. Ruben houdt ons op de hoogte 
 
6. Belangrijke data/prioriteiten verder te bespreken 

• Krokus Fondsen verzamelen 

- Steven heeft draaiboek en kan nog meedoen met een extra nieuw persoon 

- Alternatief voor wafels: bloemenbollen 

• 11/02 Eetfeest 

• 13/05 Schoolfeest 

• 09/06 Fietsexamen 

• 27/06 Afscheid zesde 
 
7. Het Blad 

• Anke zal checken wie van huidige werking verder zal meedoen + mogelijkheid om dezelfde 
kerstposter te laten printen als vorig jaar met een wens per klas op de achterkant (pdf? Wat 
moet?) 

• Content: juf Lore (werkgroep taalbeleid) kan voor content zorgen, moet er alleen nog iemand 
voor het design zorgen. 

• Quid design? Kan iemand dat? 

• Mogelijkheid om dezelfde kerstposter te maken als vorig jaar. 
 
8. Varia 

• Mama Mundi en Ouders voor ouders te herbekijken na start brug-figuur vanaf 01/2023. 

• Coördinatie ouderraad - Ana, Anke, Chantal, Marieke, wie nog? 

• Financiën - Joris zal overzicht van aanpak meebrengen volgende keer – budget momenteel 
4960 euro. 
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• Communicatie 

- Facebook Ouders Mozaiek (Tom moet ons uitnodigen als beheerders) + Email 
ouderraad.demozaiek@sgarchipel.be - Anke & Ana 

- Website - Andreas (support Christophe) 

- Meneer Ruben heeft de lijst van ouders die hun akkoord gaven bij het invullen van de 
leerlingefiche doorgegeven. 

- Google drive opzetten voor alle documentatie? 
 
9. Volgende vergadering 

• Maandag 07/11 om 20u in de Jommekesklas 

• AGENDA 

- Opbrengst en feedback Quiz 

- Start peperboekenhuisje 

- WK Voetbal - doen we het? Wie trekt het? 

- Campus Kerstmarkt - feedback meneer Ruben 

- Fondsen verzamelen - wie werkt verder samen met Steven? 

- Het Blad - feedback werkgroep (Anke) 

- Verdere overdracht praktische zaken: coördinatie, financiën, communicatie 
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