
 

Verslag ouderraad De krinkel dd/mm/yyyy   
1 

 
Verslag ouderraad de krinkel, 08/11/2021 

 
Online via MS Teams 
 

Aanwezig: Directie: Ann, juf Sarah, juf Karoline, Jurgen, Kelly, Bart, Patricia en 
Kristel  
 
Verontschuldigd: Peter en Stefanie  
 
Verslag: Kristel  
 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden 

Welkom Patricia!  

 

2. Varia en info van de directie 

Geen punten van de directie.  

 

3. Varia van de ouders  
 

Communicatie rond de schoolfotograaf was onduidelijk. Er stond maandag 
6de leerjaar en bij dinsdag stonden dan nog enkele klassen van het 6de 
leerjaar opgesomd. 

Ann geeft door dat de communicatie verwarrend was.  Een volledigere 
uitsplitsing zorgt voor een betere communicatie.    

  

4. Mail Toon Penen (Grondrecht) 

 
Van: Toon Penen <toonpenen@gmail.com> 
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 19:04 
Aan: ouderraad_DK <ouderraad@dk.ksas.be> 
Onderwerp: Ondersteuning Ouderraad Krinkel  
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Geachte Ouderraad, 
Beste Jurgen, 
 
 
Grondrecht is een lokale burgerbeweging die opgericht is na de onthulling van de PFAS-vervuiling 
te en rondom Zwijndrecht. 
Als burgerbeweging proberen wij de getroffen omwonenden te informeren over de huidige 
toestand en de eventuele beperkingen. 
Wij staan in nauw contact met de lokale en regionale overheden. Een onderdeel van onze 
doelstelling is om via experten uit het buitenland die reeds ervaring hebben met zulke vervuiling 
te contacteren en in contact te brengen met onze politici/experts.  
En hun kennis over te maken aan de bevoegde instanties in Vlaanderen. Verder vinden wij het 
essentieel om te luisteren naar alle bezorgdheden en hiermee aan de slag te gaan. 
Gezien deze vervuiling ons allen treft qua volksgezondheid, leefomgeving, 
onduidelijkheden,…  leek het me zinvol om eens te informeren of jullie als ouderraad van De 
Krinkel enige plannen of projecten hebben op de school. 
Het leek ons een sterk signaal als onze jeugd op straat zou komen met een oproep voor een 
gezond Zwijndrecht. 
De Gemeenteraad van Zwijndrecht wil dit ondersteunen en ik heb deze vraag ook aan de 
jeugdraad gesteld. 
 
Zondag 10/10 is er weer een grote klimaat protest vanuit de jongeren in Brussel. Hierbij 
aansluitend leek het me een verbindend idee om de Zwijndrechtse jongeren op straat te laten 
komen.  
Met een positieve maar dringende boodschap aan alle overheden dat de volksgezondheid en 
onze leefomgeving proper en gezond moet blijven.  
Wat hebben we aan een tuin of speelterrein waar het onmogelijk is om op te spelen vanwege een 
vervuiling.  
Het Vlietbos, het Vredesbos,… allemaal plekken waar jullie als jeugdvereniging graag naartoe trekt 
om buiten te zijn/spelen…  
Door dit onderwerp bespreekbaar te maken gezien dit onze kinderen ook zwaar treft en waar je 
dan op een ludieke manier mee kan omspringen… 
Je maakt zelf banners, muziekinstrumenten, verkleden, pamfletten, leuzes, liederen… 
 
 
Mijn vraag is dus wat jullie van dit idee vinden en of de ouderraad dit mee kan ondersteunen 
vanuit de school en zijn leerlingen. 
Moest dit zo zijn dan kunnen we misschien eens brainstormen over hoe we dit best aanpakken en 
uitwerken. 
Ik heb reeds enkele voorstellen maar dat bespreken wij graag samen. 
 
 
Alvast bedankt, als jullie graag meer info hebben dan kunnen jullie me steeds contacteren, Jurgen 
heeft mijn nummer. 
 
 
Vele groeten, 
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Toon Penen 
Grondrecht 
 
Ann merkt op dat dit engagement niet kan tijdens de schooluren.  Op deze manier 
met kinderen gaan wandelen kan niet.  
 
Kan de ouderraad zich mengen in wat mogelijks later een politiek debat zal 
worden?   
 
Conclusie: dit is geen taak van de ouderraad.   

 

5. Fluo actie 
 
Via reclameland geen snapwraps gevonden.  Verschillende firma’s gecontacteerd 
maar vrij kostelijk.  
 
Offerte van Mondial Gifts was nog redelijk (zie google drive – Fluo actie), maar 
toch ook nog boven het budget. 
 
 
Snapwraps: 0,71 EUR per stuk zonder BTW 
Technische kost: 65 EUR 
Totaal: 491,00 EUR zonder BTW 
 
Ook nog een leuk idee, fluo turnzakjes.  
 
Turnzakjes: 2,41 EUR per stuk zonder BTW 
Technische kost: 95,00 EUR 
Totaal: 1 541,00 EUR zonder BTW 
Hier is nu geen budget voor.   
 
Max. budget 200,00 EUR 
Er zijn net geen 600 leerlingen.   
 
Ann hoort bij Veronique of zij nog heeft kunnen informeren naar prijzen voor 
snapwraps.  
 
Kristel kijkt verder naar stickers of sleutelhangers en koppelt dit terug.   
 

6. Krinkelbells – stand van zaken 

Datum: vrijdag 17 december 2021 

Timing: 15u30 tot 22u 
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Line up:  

15u30 – 17u00 Warmste week 6de leerjaar (zelfde concept als vorige jaren, 
geld inzamelen).   

17u00 – 19u00 eten/drinken/ verkoop werkjes/ optreden leerlingen (levende 
kerststal, koor, musical, … / optreden Saxefoon orkest – Kerst playlist van 
Patricia wordt afgespeeld  

19u00 – 22u00 Moose bar – Playlist Moose bar XL 

Burgerkraam is in samenwerking met de zus van juf Ninia.  
Onderhandelingen gebeuren op 23/11/2021.  We zullen ook een veggie 
burger voorzien.  Er zal ook nog bekeken worden of er frietjes kunnen 
aangeboden worden via het burgerkraam of via een andere foodtruck om 
spreiding van het volk te voorzien.  De school heeft al samengewerkt met 
Friet4you.  We bekijken dit verder.   

Zoet foodtruck niet kunnen vinden.  Fijn zoet kan niet en de meeste willen 
meer zekerheid over hoeveelheid van afname.  Voorstel: zoet “lekkers” door 
het 6de leerjaar te laten verkopen, ook nog na 17u00 (einde van de warmste 
week).  

De school heeft nog veel versiering.  Staat in de gang onder de trap, altijd 
welkom om eens te komen kijken.  Er werd ook al een oproep gedaan via 
facebook.  Kan de school nog een oproep doen via het ouderplatform?   

We zoeken nog heel wat hulp.  Patricia is google forms aan het opmaken.  
Hierop kan dan aangeduid worden wie welke shift en waar wil helpen. Er mag 
een lijst op school opgehangen worden dan kunnen de juffen aanduiden 
wanneer ze graag willen helpen.   

De juffen vragen aan ons wat wij in gedachten hadden om door de leerlingen 
te laten doen.  Musical 2de leerjaar is niet mogelijk, starten maar na de 
Kerstvakantie en voor de vakantie nog te druk met Nieuwjaarsbrieven ed.  
Maar het 2de leerjaar wil wel graag knutselen.  

Ideetjes:  

- Knutselen (kerststukjes, kerstkaarten, …) 
- Koor – liedjes zingen / spelen  
- Levende kerststal 
- Toneeltje  
- Eigen ideetjes meer dan welkom  

Onder de luifel zullen tafels staan waar de kinderen hun werkstukjes kunnen 
verkopen (zie tekening van opstelling op de google drive).   
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Corona maatregelen: 

Vanaf 400 mensen buiten, een Covid Safe pass nodig.  Zoveel volk 
tegelijkertijd wordt er niet verwacht.  In de WC ruimte is het dragen van een 
mondmasker verplicht.  Begin december kijken we of er nog nieuwe 
maatregelen zijn.   

De school kan stoelen, 15 klaptafels en 12 hoge tafels voorzien.  We mogen 
ook de geluidsinstallatie van de school gebruiken.   

Nadarhekken, vuurkorven, houten blokken zijn allemaal al voorzien.  

Er moet nog een melding gemaakt worden bij de gemeente van het 
evenement.  Dit kan via het E-locket.  Er moet ook een plattegrond (tekening 
– zie google drive) zijn.  Het is belangrijk om een brandweg te voorzien.  
Patricia zal dit bekijken en aanvragen.  

De fietsen van de kinderen kunnen in de fietsenberging blijven staan.  We 
maken hiervan een melding op onze reclame kanalen, misschien vragen aan 
de ouders om een slot te voorzien, want iedereen kan dan in de kelder.  De 
fietsen van de ouders kunnen in de schooldam aan de kant gezet worden.  
De boekentassen van de kinderen kunnen onder de luifel (links) en in de 
tuintjes van de kleuterschool gezet worden.     

De kinderen die in de nabewaking blijven kunnen mee vieren.  Het is wel 
belangrijk dat juf Nathalie en juf Ella weten welke kinderen in de nabewaking 
blijven, zodat er niemand alleen vertrekt en de jongere kinderen niet verloren 
lopen op de speelplaats.  Ann bevraagt de juffen wat het gemakkelijkste is 
voor hen, werken met bandjes, boekentassen van de kinderen in de 
nabewaking apart (bv aan stalen trap),… Een andere mogelijkheid is dat de 
kinderen naar de speelplaats van de kleuters gaan.   

Op donderdag 16/12/2021 doen we de opbouw.  De juffen hebben dan 
personeelsvergadering dus kunnen niet helpen opbouwen. Ann zal vragen of 
Alois ons kan helpen (elektriciteit, verlengkabels, …).  

We zoeken nog de gegevens van de persoon met de kermismolen op de 
Kermis tijdens de braderij in Zwijndrecht.  Kristel neemt contact op met de 
gemeente.  

We nemen ook nog contact op met een kennis van juf Daaike voor een 
Photobooth.  We zullen dan ook wat attributen voorzien.  

Er is een voorstel om ook oud leerlingen aan te spreken om hen uit te 
nodigen om mee te komen vieren.  Kunnen de leerlingen niet persoonlijk 
bereiken maar wel via sociale media, mond aan mond reclame en affiche 
hangen in een aantal secundaire scholen.  Het event zal ook bekend gemaakt 
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worden op de instagrampagina van de school.  We kunnen ook een affiche 
hangen in Houtmere en affiches via Danny laten verspreiden in het rusthuis 
De Regenboog.  Symphatisanten zijn ook heel welkom (oma’s, opa’s, tantes, 
nonkels, vrienden van…) 

We hebben geen afwassers nodig, want zullen met wegwerkbekertjes en 
kleine flesjes werken.  Bespaart ons nog extra helpende handen.   

Kristel bekijkt of alle vragen zijn beantwoord.  Indien nodig neemt zij nog 
verder contact op.   

7. Krinkelquiz – stand van zaken 
 

Datum quiz: zaterdag 26 maart 2022 

De quiz zal in samenwerking zijn met de ouderraad van de Krinkelrups.  

Volgende werkgroep vergadering voor de quiz is 01/12/2021 na de 
vergadering van de ouderraad.  

Ann hoort bij Nancy hoever het staat met de Payconiq.  Zou ook wel handig 
zijn voor de Krinkelbells.  Kunnen er verschillende rekeningen aangekoppeld 
worden?  Rekening school en rekening ouderraad?   

8. Koekjesactie 2022 

Stefanie heeft geïnformeerd bij de ouderraad van de Krinkelrups en zij zien 
een samenwerking zitten.  

Bart heeft dit ook besproken met Evy (van de ouderraad van de Krinkelrups) 
en er is ook al een offerte.  Bart zal dit samen bekijken met Jurgen.  Volgende 
stap is een datum prikken in 2022.  

Bart zal deze actie trekken.   

9. Kasverslag 

Zie vorige verslag.  Bedrag is ongewijzigd, buiten de maandelijkse 
bankkosten.   

 
Volgende vergadering : 
 

Woensdag 01/12/2021 om 19u30 - online (Teams) 
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