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VERSLAG: vergadering van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te Brasschaat op 4 
november 2019 
 
Aanwezig: 
Thomas D’Espallier (voorzitter), An D’Hulster, Liesbeth Reynders, Ann Leyssens, Dirk Philipsen, Yessica 
Haest, Johan Van Berckelaer, Charlotte Goemaere, An Van Aken (penningmeester), Katrien Segers 
(secretaris). 
 
Verontschuldigd: 
Annelies Schroeyers, Eva Michielsen, Annelies Dens. 
 
 
De vergadering vangt aan om 20.30 uur. De vergadering erkent dat zij regelmatig is samengesteld en 
geldig kan beraadslagen over de agenda: 
 
1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag 23 september 2019  
3. Werkatelier 
4. Soep  
5. Quiz 
6. Ontbijt 
7. Vormingsavond 
8. ODD  
9. Materiaalmeester 
10. Data SJ ’19-20 
11. Varia  
 

1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag 23 september 2019 

 
An VA merkt op dat ‘Tutti Frutti’ niet langer bestaat en nu ‘Oog voor Lekkers’ is. 
 
Het verslag van de algemene vergadering van de oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 23 september 2019, wordt goedgekeurd. 
 

3. Werkatelier 
 
Rond 15/11 wordt bij de school nagevraagd naar klussen. 
Het werkatelier vindt plaats op 30/11. 
 
De kastjes in de kleuterklassen zouden geverfd moeten worden en de speeltoestellen gebeitst (bij 
droog weer).  
 

4. Soep 
 
Nakijken gasvuren voor volgende soepmoment.  
 
De oproep via Whatsapp verliep vlot. In november helpt 4A (juf Laura) met soep maken.  
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Ann Leyssens vraagt bij de gemeente na omtrent keuring van de toestellen. 
 
De gasvuren en diepvriezen hebben geen indienststellingsverslag.  
 

5. Quiz 
 
Yessica, An VA en Katrien Marinus komen helpen.  
Katrien VH gaat nog op zoek naar 2 vrijwilligers.  
Kinderen (helpers) lomen vanaf 18u30. 
De prijslijst werd doorgegeven aan An VA. Er wordt ook perkament (bier) voorzien.  
 

6. Ontbijt 
 
Het ontbijt vindt plaats op zaterdag 21 maart.  
Alles is nog steeds onder controle.  
 

7. Vormingsavond 
 
Eva heeft verschillende mogelijke sprekers gecontacteerd over verschillende onderwerpen.  
Liesbeth merkt op dat er reeds een groot aanbod is buiten school.  
De meest aantrekkelijke sprekers vragen een aanzienlijke vergoeding. Er wordt gesuggereerd om een 
spreker te organiseren om de twee jaar (bijvoorbeeld Peter Adriaenssens) 
Het is misschien nuttig dit nu al te bekijken voor volgend jaar. 
Vraag is ook om op te letten of deze activiteit gemist wordt …  
  

8. ODD 
 
Stefanie heeft via CM een springkasteel besteld.  
Wie gaat de Activity Run bestellen? En waar?  
 
Mr. Dirk hoort ook na bij Frou Frou.  
 
Ann heeft via gemeente al materiaal besteld voor ODD. Dit jaar werden er meer banken besteld. Dit 
was vorig jaar immers een succes.  
 

9. Materiaalmeester 
 
Er is momenteel geen verantwoordelijke materiaalmeester. 
Katrien zal een taakomschrijving opstellen (nakijken door Tom) en deze oproep zal via Ann worden 
verzonden.  
De receptietafels van de oudervereniging zijn aan vervanging toe.  
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10. Data schooljaar 2019-20 

 
Algemene Vergadering : maandag 20 januari, 16 maart, 27 april en 25 mei (telkens om 20u30) 
 
Werkatelier: zaterdag 30 november (vanaf 9u)  
 
Soep: vrijdag 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari en 20 maart 
 
Kersthappening (door schoolteam!): vrijdag 20 december 
 
Quiz: zaterdag 16 november 2019 
 
Pannekoeken en carnaval: vrijdag 21 februari 2020 
 
Ontbijt: zaterdag 21 maart 2020 
 
Opendeurdag: zaterdag 13 juni 2020 
 
Etentje oudervereniging: ? 
 
 

11. Varia 
 
A. Kersthappening 
Er zal een e-mail en oproep via WhatsApp worden verzonden naar vrijwilligers door Katrien VH. 
Peter zorgde steeds voor elektriciteit. Wie doet dit nu?  
Er werd door de school al een paddenstoel besteld en kabels. 
Er wordt specifiek iemand gezocht voor elektriciteit. Misschien nog een oproep hiertoe verzenden via 
WhatsApp?   
 
B. Sinterklaas 
Op 4/12 komt de Sint langs. 
Er wordt een budget van € 50,00 per klas voorzien. 
 
Er zouden mandarijnen moeten worden besteld. Kan Peggy deze bijbestellen (aantal kleuters en 
lagere school kinderen). 
Kan er op dinsdag verdeling van worden voorzien?  
 
Ann heeft speculaas besteld en strooisnoep. Speculaas zal door Oudervereniging worden betaald.  
 
 
De vergadering wordt om 21u45u gesloten.  
 
 

 


