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 DE OUDERRAAD VAN DE  

 

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups, dd. 14 november  2011  om 20u00 

 

Aanwezig:Baekeland Kristel, Borghgraef Eva, Cornet Vicky , De Schepper Nele, Fioole Andy, Juf Marleen, Juf 

Tessa, Lammens Peter (verslag),  Leeuws Sylvia, Rogier Lieve (directie), Severins Ann, Smet Kelly, Van Molle 

Kristin, Volant Dag. 

 

Verontschuldigd: Coenen Johan, Sevenins Peter, Staes Kathleen, Van der Borst Maya, Van Huffelen Marc. 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag 05/10 

2. Evaluatie vormingsavond 

3. Theater : Korte stand van zaken 

4. Pietenactie 

5. Evaluatie: Dag van de leerkracht 

6. Wijnverkoop : Verdere afspraken 

7. Werkgroepen : Opmerkingen, vragen, etc. 

8. Schoolfeest 

9. Kasverslag 

10. Project 

11. Varia 

12. Data en einde 

 

De vergadering wordt om 20u05 geopend door Eva. 

 

Verslag: 

1. Goedkeuring vorige verslag  

Ok. 

 

2. Evaluatie vormingsavond 

Werkgroep onder leiding van Kristin. 

Kristin verduidelijkt dat alles ok was.  De avond verliep vlot, zeer luchtig met een zeer leuke en 

bekwame onderrichtster. 

Zonder pauze weliswaar, waardoor de koffie en cake pas op het einde kwamen. 

5 personen zijn niet opgedaagd, waarvan 4 hebben verwittigd.  Globaal gezien een goede opkomst. 

Alles kon goed opgevolgd worden omdat we van alle deelnemers een e-mailadres hadden. 

Peter merkt op dat, door de stoelen rond de tafels te plaatsen, er reeds koffie en cake tijdens de 

avond zelf had kunnen genuttigd geweest zijn.  Eventueel mee te nemen naar volgend jaar. 

 

3. Theater: Korte stand van zaken 

24 maart, 15u00 

Werkgroep onder leiding van Nele. 

Nele zegt dat ze het contract ondertekend zal terugzenden.  Alles is onder controle. 

Verdere afspraken worden volgende vergadering gemaakt. 

 

4. Pietenactie 

6 december, ochtend 

Gaan deelnemen: Andy, Marc en Peter S. 

Lieve merkt op dat ze maar 2 kostuums heeft, en dat er dus nog een extra pak moet voorzien worden. 

Wat geven we deze keer?  Vorig jaar werd er met stickers gewerkt waar een lachend gezicht op stond. 
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Eva informeert bij Annick en doet het nodige. 

 

5. Evaluatie: Dag van de leerkracht 

Groot succes, alle leerkrachten waren vol lof over de verrassing. 

Ook de samenwerking met de ouderraad van de krinkel is vlot verlopen. 

Volgend jaar terug in te plannen. 

 

6. Wijnverkoop: Verdere afspraken 

Werkgroep onder leiding van Sylvia. 

Sylvia verduidelijkt dat de start van de proeverij moeizaam verlopen is. 

In Antwerpen is onze groep een proefsessie gaan houden van “het wijnhuis”. 

Achteraf is er nog een proeverij geweest met wijnen van “Magnus” en “Vonckel”. 

Blijkbaar was er toch een consensus voor de wijnen van “het wijnhuis”. 

Het gaat hier vooral over Franse en Italiaanse wijnen. 

De keuze van ons professioneel proevers quartet: 

Prosecco, Casa Defra, 7 euro 

Cava, Papet del mas, 8 euro 

2010 Epicuro, Pinot Grigio, 6 euro 

2010 Les Jamelles, Sauvignon Blanc, 6,5 euro 

2010 Epicuro, Montepulciano d’abruzzo, 6 euro 

2010 Les Jamelles, Merlot, 6,5 euro 

 

De krinkel bestelt 24 flessen schuimwijn voor hun oudercontact.  Sylvia doet het nodige. 

Er wordt beslist de schuimwijn te leveren tegen inkoopprijs en de overtollige flessen terug te nemen. 

Verder wordt de lay-out van de brief  besproken. 

15 november wordt de brief publiek gemaakt. Kathleen houdt alle bestellingen bij. 

Bestellen tot 12 december. Sylvia geeft de bestelling door aan Het Wijnhuis. 

Op vrijdag 16 december wordt de wijn om 14u geleverd.  Peter en  Andy tellen. 

Op maandag 19 december wordt er  om 19u uitgepakt en gesorteerd. Ann en Peter S.(auto), Kristin, 

Peter L.(auto), Eva, Vicky?, Kristel(auto), Sylvia(auto), Dag(auto). 

Ann, Peter, Kristel, Sylvia, Eva en Kelly komen reeds om 18u. 

Levering dezelfde avond nog tussen 20 en 22u. 

Vanaf 20 december staat de wijn klaar in de klas. 

 

7. Werkgroepen: Opmerkingen, vragen, etc. 

Alles onder controle. 

 

8. Schoolfeest 

Gaat door op 12 mei 2012. 

Lieve legt uit: “BV’s”.  Begin 2
de

 semester wordt er een film opgenomen in de klassen over een 

bepaalde activiteit.  Deze worden gemonteerd en vertoond op een award namiddag.  Men tracht nog 

Kobe Ilsen aan te trekken om de uitreiking te verzorgen. 

Ook aan Sugar zal een présence gevraagd worden. 

Aan de ouders wordt technische steun gevraagd, nl, monteren van de filmpkes. 

Sylvia informeert eens bij haar broer die bij standaard boekhandel werkt voor gadgets over films. 

Verdere info volgt… 

 

9. Kasverslag 

Inhoud kas op 14 november 2011, +3532,17 euro. 

Bewegingen: 

Factuur vormingsavond, -202,4 euro. 

Subsidies gemeente Zwijndrecht, +44,92 euro. 

 

 

 

 

10. Project 
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Lieve verduidelijkt: de vlinders laten kiezen een keuze te maken vanuit hun talenten en interesses..  

Alle kleuters (200)  worden verdeeld in 20 groepen.  Er worden nog enkele ouders gezocht om “iets” 

te doen met 10 kleuters. 

Stellen zich kandidaat: Nele (snoezelen), Kristin (breien en naaien), Andy (sporten). 

Gaat door van 9 tot 10u15, 2
de

 semester (datum nader te bepalen) 

 

11. Varia 

Sylvia merkt op dat het vroeg dag zal zijn voor de spaghetti-avond op 27 en 28 januari 2012. 

De laatste afspraken worden volgende vergadering gemaakt. 

Kristel merkt op dat er al geruime tijd geen opzichter meer staat aan het kruispunt met de Statiestraat. 

Peter zegt dat hij morgen (dinsdag 15/11) aan het gevaarlijke kruispunt zal gaan staan. 

Peter laat ook weten op bezoek geweest te zijn bij de burgemeester betreffende het 

snelheidsprobleem in de Regenbooglaan.  De burgemeester ging kort daarna naar een vergadering 

gaan van de verkeerscel.  Nog geen antwoord gehad, wordt vervolgd. 

Noot van Peter Lammens na de vergadering: 

“Ondertussen ben ik gemachtigd opzichter geweest aan het kruispunt met de Statiestraat. 

De klacht betreffende de gevaarlijke situatie is meer dan terecht, en zeer gevaarlijk. Er was zelfs 1 auto 

die tot op 10 cm van mijn benen reed alvorens te stoppen. 

Niet enkel de auto’s, ook sommige begeleidende ouders kampen blijkbaar met een 

mentaliteitsprobleem: terwijl ik mijn best aan ’t doen was om het kruispunt en zebrapad autovrij te 

maken, stak een papa met zijn kleuter doodleuk over, al slalommend tussen de auto’s door.  Toen ik 

hem wees op het feit dat ook hij moet wachten tot de situatie veilig is, kreeg ik lik op stuk.  Om maar te 

onderstrepen dat er nog veel werk is…” 

Noot van Lieve : 

“Ik heb ondertussen getelefoneerd  met  de politiecommissaris. Hij ging informeren waarom Rudy 

afwezig is aan de oversteekplaats en zijn agenten attent maken op het gevaar van deze 

oversteekplaats.  

 

12. Data en einde 

Pietenactie op dinsdag 6 december 2011. 

Wijnverkoop op maandag 19 december 2011 

Theater op 24 maart 2012 

Schoolfeest, 12 mei 2012. 

 

Data vergaderingen: 

Donderdag 19 januari 2012. 

Donderdag 1 maart 2012. 

Zaterdag 24 maart 2012. 

Maandag 23 april 2012. 

Maandag 21 mei 2012. 

Maandag 25 juni 2012. 

 

 

Volgende vergadering op 19 januari 2012, om 20u00. 

 

 

Binnenkomen via de hoofdingang, glazen deur. 

Indien deze op slot is, gsm-nummer van Eva 0496/45 12 06 of Peter 0499/77 09 05. 

Kan u niet aanwezig zijn op deze vergadering, geef dan even een seintje aan de directie (03/252 58 88 

of lieverogier@ksas.be). 

 

 

 

Afsluiten vergadering om 22u10. 

Pot van de navergadering,  nvt. 

Bijlage aan verslag: Brief wijnverkoop. 
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               DE OUDERRAAD VAN DE  
 

                     Wijnverkoop 
 

Beste ouders, familieleden en sympathisanten 

 

Waarom bij ons wijn bestellen?  

Al vele jaren na elkaar organiseren wij met de ouderraad van de Krinkelrups een 

wijnverkoop. De school bruist van ideeën en plannen maar helaas kost dat allemaal veel 

geld… Als ouderraad dragen wij graag ons steentje bij en we hopen ook dit schooljaar op 

jullie massale reacties. De opbrengst zal opnieuw volledig benut worden om voor onze 

school bijkomende materialen aan te kopen!  

Met de opbrengst van de vorige wijnverkoop hebben we de school kunnen helpen bij de 

aankoop van nieuwe kleuterfietsjes. 

 

Met de feestdagen in het vooruitzicht of om gewoon eens lekker te tafelen zouden wij u 

graag een heerlijke cava en fruitig frisse prosecco  willen  aanbevelen. Of gewoon een 

lekker glaasje rode of witte wijn.  

Vermits de wijnen allemaal nog even te bewaren zijn, kan u gerust een  voorraadje voor 

de zomer, communiefeest,…  inslaan.  Redenen genoeg dus om een lekkere fles te kopen! 

 

Bestelling en levering? 

Eerstdaags krijgt u via uw kleuter een bestelbon. Deze  ingevulde bon geeft u met 

gepast geld aan de juf ten laatste op maandag 12 december.  

Let op, bestellingen waarvoor het bijgevoegde geld niet exact overeenstemt met 

het bedrag van de bestelling, worden niet meer aanvaard en dus ook niet geleverd!! 

Gelieve uw bestelling dus zeker na te kijken! 

 

De flessen staan in de klas van uw kapoen op dinsdag 20 december 2011.  

 

Indien u minstens 12 flessen bestelt, kan er binnen Zwijndrecht, Linkeroever en Melsele 

gratis aan huis geleverd worden door de Ouderraad. U dient dit dan wel te vermelden op 

uw bestelbon samen met het juiste leveringsadres en een telefoonnummer.  De levering 

aan huis zal op maandag 19 december (21u-22u) of dinsdag 20 december gebeuren. 

 

Welk lekkers hebben we voor u geselecteerd ?  
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Dit jaar hebben we voor een nieuwe wijnleverancier gekozen: Het Wijnhuis. Na veel 

proeven uit heerlijke cava’s en wijnen hebben wij het volgende voor u geselecteerd: een 

cava, een prosecco, twee witte en twee rode wijnen. Allemaal van TOPkwaliteit! 

 

 

 

 

 

 

Meer info over cava en wijnen 

 

CASA DEFRA 1404 - Frizzante Rosato - Spago - Raboso - Emilia Romagna - Rosato 0,75Ltr. - 10,5° 

Speelse, licht sprankelende rosé schuimwijn met aromatische geuren van oa cassis. 

Prosecco, ideaal als aperitief, verfijnd en harmonieus. Een godendrankje! 

Prijs: 7 euro 
 

Cava Papet del Mas - BRUT - Método Traditional - Penedès - Blanco - 0,75 Ltr. - 11,5° 

Brut, heerlijk elegant droog in de mond met een heerlijk fruitige, uitnodigende neus.  

Perfect aperitief van het magische Papet del Mas... Santé! 

Prijs: 8 euro 
 

2010 Epicuro - Pinot Grigio - Conica - Umbrië - Bianco - 0,75Ltr. - 12,5°  

Deze geurige droge witte wijn heeft een frisse structuur en een intens aroma van wit 

fruit. Uitbundige maar elegante verleider! 

Prijs: 6 euro 
  

2010 - Les Jamelles - Sauvignon Blanc - Vin de Pays d'Oc – Languedoc Roussillon - Blanc - 0,75Ltr. - 

12,5°  

Heerlijke minerale sauvignon, met frisse zuren.  Lekker stevige agrum in de structuur. 

Het zomergevoel zal zegevieren in combinatie met witte vis en zeevruchten... 

Prijs: 6,50 euro 
 

2010 - Epicuro - Montepulciano d'Abruzzo - Conica - Abruzzo - Rosso - 0,75Ltr. - 13° 

Een verrukkelijke, zachte, gulle, kruidige en extractrijke wijn.  Vlezig en tegelijk zacht 

met een aantrekkelijke kruidige fruitigheid.  Echt een allemansvriend! 

Prijs: 6 euro 
 

2010 - Les Jamelles - Merlot - Vin de Pays d'Oc - Languedoc Roussillon - Rouge - 0,75Ltr. - 13° 

De wijn heeft aroma's van rijp rood fruit, confituur, turf, kaneel en tijm. De smaak is 

rond, smaakvol, evenwichtig, zacht en vooral lekker tot in de finish. Kan bij zowat alle 

vlees- en wildgerechten. 

Prijs: 6,50 euro 
 


