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Aanwezig

Bruno Van Dam, Els De Blanger, Nicole Buys, Ruth Verbeke, Christa Claes, Hilde
Reyniers, Liesbet De Meester (verslag)

Verontschuldigd

Tina Van Raemdonck, Klaartje Stevens, Inneke De Maere, Pia Van Cotthem,
Dominiek Reyniers, Lotte Nys, Nilüfer Beuving, Elodie Mafuta, Katrien
Plasschaert, Christine Goethals

Hapjes van Hilde
twee vegehapjes – graag receptjes doormailen
Evaluatie voorbije activiteiten







28 01 2016 – 04 02 2016: Sneeuwklassen – 9 thuisblijvers op 36 leerlingen – vlot verlopen
o peiling naar volgend jaar: maar 25 deelnemers op 40 leerlingen in het vijfde leerjaar
o vroeger (zevental jaar geleden): afscheid van de zesdeklassers met een receptie
o volgend jaar: de sneeuwklassers welkom heten terwijl ze terugkomen (tussen 8-9u ’s
morgens)
o Het zou geen keuze mogen zijn; wel of niet meegaan. De basis zou moeten zijn dat alle
kinderen van de Broedersschool in het zesde op sneeuwklassen gaan.
o Zou de drempel voor bos- of zeeklassen kleiner zijn?
o Kunnen we met de wafelactie bijdragen om de financiële drempel te verlagen?
o Voorstel: een concert in de herfst met kaartverkoop, cd-verkoop, eventueel een high
tea?
29-31 01 2016: schooltoneel: financieel in orde – bevredigend project
Carnaval:
o leuk om met de hele school een hele toer te maken
o het gooien van snoepjes zorgde voor heel wat drukte
o het einde van de dag is ook steeds een probleem: voor sommige ouders kan de dag niet
snel genoeg gedaan zijn
o de muziek is bijna niet hoorbaar in de stoet – een tweede auto om de stoet af te sluiten
School in Zicht: Goed rapport voor onze school:
o gezonde school
o sportieve school
o betrokken school, met ouders die welkom zijn

Planning komende activiteiten




24 02 2016: Dankavond sneeuwklassen: 19.30u in de vergaderzaal: Christa en Nicole
o geschenken: 2 moni’s, leerkrachten (Luc en Koen), bloemen voor vrouw meester Luc
(Liesbet gaat om de geschenken) – Wereldwinkelpakketjes – max € 15,00
01 03 2016: avond van de CM over pesten, in onze school – inschrijven via de website CM.
wafelactie: brief meegeven
o woensdag 16 maart
o reminder voor de paasvakantie

o
o
o

lijst en geld binnen tegen dinsdag 12 april (zodat vrijdag 15 april alles binnen is)
bestellen tegen 15 april
levering op 29 april



Schoolfeest: thema ‘Broeders rond de wereld’
per klas (JK, OK, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e) een land, een presentatiemoment, een spel
o kraampjes:
o Dilek, mama Berkay heeft al toegezegd
o ideetjes:
 belgisch standje: frietjes, curryworst, kipnuggets
 tapas: calamares, tortilla, empanadas, albondigas
 sapjes – smoothies
 zoet: pannenkoeken, turkse zoetigheden (baklava)
o OPROEP OM OUDERS AAN TE SPREKEN
o Voorstel van Dominiek: een ‘schijt je rijk’-actie op een grote wereldkaart
o heeft een ‘platte’ kant
o beetje omgevormd naar ‘Claim je land’: je koopt een deel van de wereld
o hoe, waar, met welk dier?
o andere ideeën om een mooi bedrag bijeen te sparen zijn welkom -> opbrengst voor
de sneeuwklassen



donderdag 5 mei: eerste communie: graag veel helpers

Varia – mee te nemen
 Alweer werken aan de waterleiding
 Tijdens activiteiten (schoolfeest, …) willen we een badge voorzien voor de herkenbaarheid. Wie
zorgt hiervoor? Juiste grootte: 9 cm breed, 5,5 cm hoog
 feest voor de uittredende leden: dit jaar geen uittredende leden – op 3 of 17 juni 2015 – wordt
gechecked bij de uitredende leden: Dominiek, Bruno, Christine en voor Pia: bijvoorbeeld zaterdag
28 mei
o voor Dominiek zijn beide data goed
o voor Bruno liever een zaterdagavond, vanaf 19.30u
o Liesbet doodlet
 Ineke heeft geinformeerd bij Fietshandel VERMEULEN. Hij verkoopt ons vier loopfietsjes voor €
160,00 – hij doet dus 20% van z’n prijs.
 Idee (van Inneke) ter vervanging van het oplaten van ballonnen: een boom of plant die groeit.
Volgende vergadering OC


maandag 11 04 2016 (meteen na de paasvakantie)

