Verslag Oudercomité 11 april 2016
Aanwezig

Pia Van Cotthem, Els De Blanger, Nicole Buys, Ruth Verbeke, Christa Claes, Tina
Van Raemdonck, Liesbet De Meester (verslag)

Verontschuldigd

Klaartje Stevens, Inneke De Maere, Katrien Plasschaert, Christine Goethals,
Bruno Van Dam, Hilde Reyniers, Dominiek Reyniers

Evaluatie voorbije activiteiten




24 02 2016: Dankavond sneeuwklassen: was een fijne avond
voor volgend jaar: goed nadenken over een financiële actie
 ontbijtactie: 15-16 oktober 2016
Ideetjes:
 brief en placemat van de zesdes?
 flyeractie in de buurt
 een concert in de herfst met kaartverkoop, cd-verkoop, eventueel een high tea?
01 03 2016: avond van de CM over pesten – is uiteindelijk niet in de school doorgegaan, wegens
kapotte verwarming – goede aanwezigheid (50-60 personen)

Planning komende activiteiten


wafelactie:
o levering op 29 april:
 stickers op de dozen: vrijdagnamiddag
 bij het belsignaal worden de wafels verdeeld – LS en KS - HELPERS
o bijbestelling van 30 chocolade en 20 vanille voor verkoop op het schoolfeest
o prijsje voor beste verkoper



Schoolfeest: thema ‘Broeders rond de wereld’
per klas (JK, OK, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e) een land, een presentatiemoment, een spel
o bar (enkel op zaterdag – kan zaterdagavond opgeruimd worden): directies middelbaar: vier
helpers – scouts (8 personen)
o één uurtje toonmoment kleuterschool
o twee uren activiteiten voor de kinderen
o eetkraam:
 Turkse zoetigheden door Dilek
 Duitse pastasalade door Melanie
 pannenkoeken (Tina verzorgt het beslag) (wie kan bakken?)
 chips
 ijsjes
 hotdogs
 smoothies
o takenlijst - HELPERS



donderdag 5 mei: eerste communie: graag veel helpers
o bovenzaal: om 9.15u aanwezig: briefing
o ontbijt begint rond 10.30u, wanneer de viering voorbij is
o rond 11.30u beginnen de eerste mensen te vertrekken
o klaar tegen 13.00u – 13.30u

Varia – mee te nemen
 Pia verhuist naar het buitenland – vacature is opengeschreven
 feest voor de uittredende leden:
o doodle: twee mensen ingevuld – zaterdag 28 mei wordt vastgeklikt – voorstel:
Keizerskroon
o uitnodiging: leden OC, oud-leden OC en leerkrachten en oud-leerkrachten – gemiddeld
25 personen
 Tijdens activiteiten (schoolfeest, …) willen we een badge voorzien voor de herkenbaarheid. Wie
zorgt hiervoor? Juiste grootte: 9 cm breed, 5,5 cm hoog
 Ineke heeft geïnformeerd bij Fietshandel VERMEULEN. Hij verkoopt ons vier loopfietsjes voor €
160,00 – hij doet dus 20% van z’n prijs – beslissing op 23 05.
 Schoolraad: vervangers gezocht voor Bruno en Dominiek. In de maandberichten staat een
oproep voor kandidaten. Als er geen extra kandidaten zijn moeten er geen verkiezingen
gehouden worden. Ruth en Liesbet gaan op 16 06 2016 naar de schoolraad.
 Op deze vergadering zijn we met drie ouders, drie leerkrachten en de directie. Naar volgend jaar
toe moeten we de groep uitbreiden, rekening houdend met de uittredende leden, om nog een
OC van betekenis te zijn.
Volgende vergadering OC


maandag 23 05 2016

