
 

 

Verslag  
Ouderraad De Kraal Winksele 
 

17 mei 2021 

20u 

Online vergadering 

Aanwezig: Katrien, Stef, Karen, Katrien (juf), Tony, Isabelle, Veerle, Jeroen, Tom, Johan, Jan, Lies 
Verontschuldigd: Jim, An 

 

1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad 22 april 2021 
- Zin over veilig naar school niet compleet. Karen past aan.  
 

OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE OUDERRAAD 
 

2. Tijdslijn . 

- Draaiboek schoolfeest: Karen brengt wanneer de online editie op punt staat voor beide het 
draaiboek in orde. Zal voor na het einde schooljaar zijn. 

- Draaiboek Italiaans restaurant: Jolien 

- Mag doorgestuurd worden naar Katrien en Karen (voor op de ouderraad Drive) 

 
 

3. Rapport Veilig verkeer 
Geen nieuwe info of actiepunten 
 

 

VOORUITBLIK 
 

1. Schoolfeest 
Karen is in contact met juf Anne om alles te finaliseren. Tot op heden al 70 bestellingen. 91 pakketten en 
6 alleen de link. 

 
Karen heeft contact opgenomen met enkele sponsors voor een prijzenpakket en stuurt deze week een 
reminder. Waarschijnlijk door de feestdagen nog geen antwoord gekregen. Tips voor andere sponsors 
welkom (eerst de vaste sponsors aangeschreven). 

- Aangeschreven: Broekveld, Intersport, Lukas Creative en Stixn 

- Tweede golf: Ecocinelle?, Horta Winksele (tuinpakket voor kinderen)?, Spar en/of Carrefour (mand 
vol lekkers)?, Crocantino (ijsjesbon?), De Smederij? – Nele coupe Matadi en Carrefour (Lies). 
Bellen! Caroline Ecocinelle  

- Derde optie: Zelf cadeau aankopen (3 stuks) 

 

Aankopen voor de pretpakketten → Spar, deels met de aankoopbonnen van Spar. 
Op woensdag 2 juni, 19.30u ‘vulavond’ in de school. Graag 2 paar extra handen om de pakketten (en 

vooral de koekjespotten) klaar te maken. Meer dan verwacht 😊  

 
Jolien Elke, Katrien, Tom (Veerle in back-up) helpen mee. 
 
Elke geeft tip voor weckpotten: www.flaschenland.de of via Jolien (Van Zon)? 

 
Inschrijven kan t.e.m. 24 mei – 1 week om alle ingrediënten aan te kopen.  
 
Vrijdag 4 juni uitdelen aan de oudste kinderen of ophalen aan het wegje via de tuinen van de kleuters. 
De zakken worden klaargezet per klas. 15u afhaalmoment – Katrien kan helpen / Karen ook / Katrien 
(ouder kan ook). 

 
 

2. Etentje ouderraad 
Buiten kan, maar is dit wel fijn en gezellig? Uitstellen tot september. 
 

-  

http://www.flaschenland.de/


 

 
 

 

TERUGBLIK 

3. Kaartjesverkoop 
1100 pakketjes verkocht - +- 2000 euro winst. 
Succes gezien er toch wel wat pakketjes zijn verkocht.  

 

VARIA 

 
 

4. Warme maaltijden 
Optie om terug warme maaltijden aan te bieden? 

Redenen om hiermee te stoppen 

- Pandemie 

- Stopzetting Cateraar 

- Kraal Winksele enige met warme maaltijden 

- Wisselvallige vraag die veel energie vroeg (komt veel bij kijken achter de schermen) 

 
 

5. Berging ouderraad 
Jolien, Veerle en An: komt in orde.  
 

6. Lestijdenpakket  

Hoe zit het nu met de kinderen van het eerste leerjaar? Voor 15 mei hebben leerkrachten hun wensen 
doorgegeven (bijvoorbeeld aantal uren werken). Vanaf vandaag gaat de werking van de school 
aangepast worden. Elke klas zal de nodige ondersteuning krijgen. 
 
Na personeelsvergadering zal dit ook besproken worden en kan er in juni gecommuniceerd worden 
(werking 21-22). Alles blijft wel onder voorbehoud tot 31 augustus 2021.  

 

7. Herinnering volgende vergadering:  

- donderdag 17 juni 

 

 


