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Beste ouders,
Beste leerkrachten,
Beste directeur,
Betreft : Verslag vergadering OC dd. 29/09/2014

Aanwezig Nicole Buys, Katrien Plasschaert, Liesbet De Meester, Klaartje
Stevens, Ruth Verbeke, Dominiek Reyniers, Pia Van Cotthem,
Christa Claes, Christine Goethals, Bruno Vandam, Nilufer
Verontschuldigd Tina Van Raemdonck, Hilde Reyniers, Els De Blanger

1. Kaasavond
 Martine verstuurt mail met uitnodiging (Pia kijkt na of lijst van vorig
jaar betreffende het feest voor 10 jaar kleuterschool nog beschikbaar
is)
 Tombola : er zijn reeds veel (voldoende) prijzen, maar als iemand nog
weet heeft van sponsors/... die prijzen kunnen geven, dan mag dat
uiteraard altijd 
 Desserts :
o Klaartje : Tiramisu
o Ruth : chocotaart
o Bruno : rijstpap
o Christa : appelcake/taart
 2 kaasbuffeten, ofwel alles aan de grote toog, met een buffet tot
halfweg de toog, en het spiegelbeeld aan de andere kant
 Vrijdag : saus al maken Klaartje
o Grote potten : eventueel horen bij juf Mieke
 Proberen de 2 shiften, in grote blokken te schikken
 Nog mail versturen om te helpen (Dominiek), met takenlijst (Pia)
 Zaterdag : 15u30 afspraak in de bovenzaal
 Box met materiaal (oudercomité) maken  Katrien
 Liesbet  placemats?
2. Speculoosactie
 Bruno en Dominiek volgen op
 Prijzen opvragen bij Riano
 Terug naar 5,00 €
3. Varia
 Superleuke openingsdag voor de nieuwe speelplaats
 Frietpot aankopen voor het OC  dubbele
 Kiwi-actie om te sparen voor drinkbekers  meedoen?
 Een ‘kwakkel’ opgevangen over het feit dat de juffen op de
kleuterschool tijdens een speeltijd, na belsignaal, nog bleven
napraten... uit de context gerukt? Pia zal dit opvolgen
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Voetbalpleintjes : redelijk drukt bevolkt door ‘echte voetballers’ 
school zal beurtrol invoeren, zodat ook de meisjes op de pleintjes
kunnen spelen, er ook eens een ander spel kan gespeeld worden, ...
4. Volgende vergadering OC
 Maandag 3 november 2014, 20u00, leraarskamer
Voor verslag,
Dominiek
secretaris

Basisschool Broeders - Nieuwstraat 75 – 9100 Sint-Niklaas
03/780 92 10 – info@basisn.broeders.be - www.basisn.broeders.be

