
Ouderraad maandag 25/10/2021 
Aanwezigheden 

Voor de ouderraad: Sylvie, Stijn, Severine, Tine, Hanne, Kelly, Julie, Brenda, Julie, Britt, Sarah, 

   Isabel, Sandrine 

Verontschuldigd: Nele, Valerie, Virginie, Emilie, Justine, Kristof, Matthieu 

Voor de school:  Directeur Gregory, Juf Lindsey, Juf Greet, Juf Carmen, Juf Amber 

 

Verslag vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergaderingen. Het verslag werd 

goedgekeurd. 

 

Schoolnieuws 

Traktaat verjaardagen 

Tijdens de vorige vergadering kwam een opmerking over de traktaties bij de verjaardagen. Dit werd 

besproken op een personeelsvergadering. De juffen en meesters blijven wel overtuigd van het huidig 

systeem. Het kunnen rondgaan met een traktatie zorgt voor een zekere fierheid bij de kinderen. Wel 

moet er benadrukt worden dat het zeker niet als een verplichting mag overkomen. Ook zijn er 

verschillende manieren om dit te doen (bvb een tekeningetje maken op een mandarijn). Heuse 

bakmiddagen zijn dus echt niet nodig. 

Wandelpools 

Vrijdag 22/10/21 was er een testmoment. Op 3 plaatsen zou er gestart worden. Enkel aan de 

Beneluxlaan waren er 2 kinderen van SB Zuid aanwezig. Op de andere plaatsen waren het enkel 

leerlingen van Sint Augustinus. Ook op de enquête kwam er weinig “positieve” respons. Voor de 

leerlingen van SB Zuid is het startuur wel vroeg. Voorlopig zal het project (in samenspraak met Sint 

Augustinus) on hold gezet worden. 

Coronanieuws 

Voorlopig blijft de school gespaard van een (grote) uitbraak. Wel wordt er de laatste tijd heel vaak 

gebeld naar school met de mededeling dat een leerling preventief zal thuisblijven. Het schoolkorps 

toont hiervoor het nodige respect naar de ouders want het is zeker niet altijd gemakkelijk voor de 

ouders om vakantie te blijven opnemen.  

Koekenverkoop 

In de week van 25/10/2021 zal er via mail een brief verstuurd worden i.v.m. de jaarlijkse 

koekenverkoop. De online formulieren waren vorig jaar een succes, dus dit jaar zal er terug online 

besteld kunnen worden. Om helemaal mee te zijn met digisprong komt er misschien ook nog een QR-

code.  

Om eens af te wisselen in het assortiment wordt er gekeken om dit jaar ook truffels te verkopen.  

Bestellen kan tot ongeveer halverwege november. Begin december wordt de levering voorzien. 

Er worden prijsjes uitgereikt per 5 verkochte dozen. 



Emailadressen op de website 

Als ouder kunnen we niet altijd een emailadres vinden of replyen op de weekbrief (opmerking van de 

vorige ouderraad). Ondertussen werden alle emailadressen op de website genoteerd. Er kwam ook 

nog een opmerking of het mogelijk is om foto’s van de begeleiders van de opvang/middag op de 

website te plaatsen. Aangezien er maar 2 vaste begeleiders (Carol en Janina) en 12 à 14 losse 

begeleiders is het moeilijk om die foto’s up to date te houden. Een foto van de vaste begeleiders kan 

wel al een begin zijn. Ook een foto van de zorgleerkrachten en de godsdienstleerkrachten zal 

toegevoegd worden op de website. 

Activiteiten ouderraad + nieuwtjes 

Flyer 

Bedankt Britt voor het mooie ontwerp van deze flyer. De kleuterleidsters willen deze flyer gebruiken 

om mee te geven met de infobrochure bij de nieuwe leerlingen. Verder zal de flyer meegestuurd 

worden met de eerstvolgende nieuwsbrief van de school en eventueel ook nog met de 

gezinsoudsten per brief. Is er ook een mogelijkheid om een flyer bij iedere bestelling van de 

koekenverkoop te steken? 

Directeur Gregory wist ons te vertellen hoe het logo van SB Zuid werd opgebouwd. De blauwe bol 

verwijst naar de Stad Harelbeke. Het gele stelt, in een gestileerde vorm, een warm nest voor die de 

school wil zijn. 

Kerstbabbel 

Op dinsdag 14/12 is er een kerstbabbel voor de kleuterafdeling. Deze babbel zal plaatsvinden tussen 

18u en 20u. We willen met de ouderraad voor visibiliteit zorgen. Britt, Julie, Julie, Tine en Stijn willen 

zich hiervoor inzetten en bekijken wat er mogelijk is. 

Activiteit Zuiderkouter 

De enige beschikbaarheid van de Zuiderkouter is zaterdag 29 januari 2022. Een kinderfuif lijkt ons 

een leuk idee (met een aparte opvang voor de ouders). Juf Tessa zou eventueel wel de dj willen zijn. 

Ook hiervoor wordt een werkgroep opgestart met de volgende vrijwilligers: Julie, Hanne, Kelly, Julie, 

Severine en Tine. Een leuk idee zou zijn om samen met een delegatie van de leerlingenraad de fuif te 

organiseren. 

Lijst met emailadressen 

Niemand maakte bezwaar dat de lijst met onze gegevens wordt doorgestuurd door Sylvie naar de 

ouderraad. 

 

Varia 

1ste communie 

De 1ste communie was dit jaar heel mooi maar wel super traditioneel. Het is ergens jammer dat de 

kinderen niet meer betrokken waren bij de viering. De tijd was dit jaar natuurlijk wel heel kort om 

alles voor te bereiden. 

De datum voor de 1ste communie in 2022 is 15 mei 2022. Het vormsel is op 22 mei 2022. De data 

werden aangevuld op de websitekalender. 

Overgang kleuter naar lager 



Is er een soort rituele overgang van het 3de kleuter naar het 1ste leerjaar?  

Normaal zijn er altijd momenten waarop de leerlingen van het 1ste leerjaar terugkeren naar het 

kleuter en de kleuters eens mogen gaan proeven in het 1ste leerjaar. De 2 klassen doen ook 

regelmatig samen uitstapjes. Normaal mogen de kleutertjes op het einde van het schooljaar ook 

letterlijk de sprong wagen naar de grote speelplaats. 

Wachtende ouders op de rij 

De ouders die staan te wachten op de hoek met de Zuiderkouter staan soms dicht op elkaar 

waardoor de kinderen niet direct de ouders kunnen vinden. Ook de vele fietsers zorgen soms voor 

gevaarlijke momenten. 

Leerkrachten aan de schoolpoort(en) 

Leerlingen kunnen ’s morgens vrij gemakkelijk terug naar buiten lopen uit het zicht van de 

leerkrachten. Het is echter organisatorisch heel moeilijk om bij iedere ingang (3) een aantal 

leerkrachten te posteren en dan ook nog eens de toezichthoudende leerkrachten.  

Volgende bijeenkomst 

De volgende ouderraad gaat door op maandag 22/11/21. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 

 


