Verslag Oudercomité 9 maart 2015
Aanwezig

Ruth Verbeke, Pia Van Cotthem, Bruno Van Dam, Hilde Reyniers, Dominiek
Reyniers, Nicole Buys, Elodie Mafuta, Els De Blanger, Liesbet De Meester
(verslag)

Verontschuldigd

Klaartje Stevens, Tina Van Raemdonck, Christa Claes, Christine Goethals
Nulifer, Katrien Plasschaert

Feest Uittredende leden
 gezellig, lekker
 zou leuk zijn moesten er meer leerkrachten bij betrokken kunnen zijn
Nicole stelt voor om het feest op te schuiven naar einde schooljaar
 vieren van leden die dat jaar uittreden
 bedanking van ouders naar leerkrachten voor het voorbije schooljaar
 leerkrachten die een jubileum hebben vieren
 vernoemen van de namen van intredende leden
 eventueel nieuwe naam: FUL Monty/FUL Option/…
 tussen schoolfeest en 15 juni
 Voor dit jaar: op donderdag 25 juni om 19.30u – aansluitend op de proclamatie van het zesde
jaar
 Voor alle leerkrachten, oudercomité, helpende handen, familie zesdes
Te onthouden: voor Bruno en Dominiek: quiz bij hun afscheid

Stavaza Infoavond ‘Internetprivacy en cyberpesten’ ism. met broederschool
Driegaaien
 Data zijn doorgegeven – voorlopig nog geen feedback

Evaluatie dankavond Sneeuwklassen





verplaatst naar 24 februari 2015
leuk, gemoedelijk
een er waren er een heleboel monitoren aanwezig
geen probleem dat het dinsdagavond doorging, er waren veel aanwezigen en mensen bleven nog
iets drinken

Vraag aan Katrien (die zich hiervoor had opgegeven, als we het ons goed herinneren): is de
oudercomité-bak al klaar met het eerste hulp-pakket voor oudercomité-ers (nadat we weer op zoek
moesten naar een kroonkurkenwipper)

Lentewandeling/fotozoektocht
 datum: zondag 22 maart 2015
 startuur: 10.00u-10.30u
 twee zoektochten voor de kinderen:
o voor kleuters en eerste graad: 10 foto’s: wat zijn we (niet) tegengekomen?
o voor tweede en derde graad: 15 foto’s: zet ze in de juiste volgorde
 standje met hapje en drankje: aan Kokoli (verzorgd door Pia en Jan)
 na de wandeling: soep met broodjes
 de deelnemertjes krijgen een zakje paaseitjes mee en er worden prijzen (boekenbon/filmticket)
uitgeloot tussen de correcte antwoordbladen
 Afhankelijk van het aantal deelnemers is er hulp nodig bij het bakken van cake en het beleggen
van de broodjes. Bruno en Hilde bieden hun hulp al aan. Als er nog hulp nodig is wordt er nog een
mail verstuurd.
 Na de soep kan er een drankje gedronken worden in de cafetaria van de school. Ann Poppe houdt
de (betalende) bar open van 12.00 uur tot 14.00 uur.

Schoolfeest





zondag 10 mei 2015
thema sport
wedstrijdjes op de graspleintjes
wij zorgen voor eetstandje:
o pannenkoeken
o frietjes
o hotdogs
o ijsjes
o smoothies/fruitshakes -> de Broedie-sportshake
 Pia gaat kijken bij de Meester voor een tweedehandse frituur van 2 x 8l en brengt verslag uit in
volgende vergadering

Eerste communie-ontbijt
 donderdag 14 mei 2015: VRIJHOUDEN – veel helpende handen gevraagd
 dit jaar is de communie-viering dezelfde formule (in het kerkje van Sint-Jan de Doper)
 naar volgende jaren toe zouden de scholen het aanleren van de rituelen, maar de rest (viering en
voorbereiding ervan) zou aan de parochies gevraagd worden

Varia
 het carnaval:
o de kleinste kleuters hebben een heel korte stoet gehad. Ook de timing zat niet juist. Er
was geen animatie voor de kleuters na de korte stoet.

o tegenvoorstel: een carnavals-limonadefuif.
o De geluidsinstallatie was niet krachtig genoeg om iedereen van muziek te voorzien.
 Waar kunnen de kleuters hun fietsen plaatsen, zodat ze veilig staan en niet in de weg: voorstel:
aan de muur op de overdekte speelplaats. Als er tijdens de komende mooie maanden te veel
fietsen staan kan er eventueel een nieuw lijntje geschilderd worden -> fietsenberging
 Mag de groen-oranje poort in de Kroonmolenstraat gebruikt worden? Ja, zeker als de ouders de
kinderen vergezellen. Alleen tussen de pubers lopen is niet aan te raden.
 Bruno en Dominik laten weten dat zij vanaf volgend jaar vervangers zoeken. Ze beginnen dan aan
hun laatste jaar in het oudercomité en blijven zeker lid, maar willen een overgangsjaar inlassen.
Puntje voor de volgende vergadering: taakomschrijving van voorzitter en secretaris en hun
verplichtingen.
 Stand van de inschrijvingen: 28 effectieve inschrijvingen en 7 kinderen op de wachtlijst. Er zullen
dus zeker 30 kinderen van geboortejaar 2013 starten.
 De nieuwe werking in de kleuterschool wordt deze week geëvalueerd. de ervaring van de
aanwezige kleuter-ouders is alvast positief.

Volgend OC: maandag 20 april

