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Evaluatie voorbije activiteiten


18 10 2015: herfstwandeling: Panneweel om 11.00u
o Johan Vercauteren als gids: Johan bleef erg lang en erg vaak staan
o helpende handen: Bruno (niet wandelen), Elodie (wandelen)
o deadline voor de brief: 1 oktober
werkpunten:
o leuke, ontspannen sfeer
o Inneke heeft veel ideeën – Hilde brengt aanbod van toerisme en Stem aan
o jammer dat er geen vrijwillige trekkers waren
 Dag van de Leerkracht: lekkere attentie voor de leerkrachten
Planning komende activiteiten


Sinterklaas komt
o tot vorig jaar kreeg elke klas een klasgeschenk
 in de kleuterschool blijft het klasgeschenk
 in de lagere school werd het geld bijeengelegd om een aantal
speelplaatsattributen aan te kopen om de kinderen tot spelen aan te zetten
 vraag aan oudercomité om drie grote opbergboxen te sponseren om de
speelplaatsspullen weg te bergen (ongeveer € 100,00 per stuk)



kerstgebeuren vrijdag 18 12 15
o de kerstgroep is bijeengekomen. Doel van de periode is kerstsfeer creëren in de school.
Na de speeltijd is er nog een kort moment om samen wat liedjes te zingen, dansje samen
te zijn. De werkgroep is op zoek naar een grote kerstboom – Inneke? Voor de versiering:
inzetten op lichtjes en kleur.
o wie
 single point of contact: nog geen vrijwilliger
 helpers: Ruth, Liesbet, Hilde, Inneke (onder voorbehoud), Christine (onder
voorbehoud)
o wat: gluhwein, fruitsap
o waar: onder afdak op de speelplaats
o wanneer: om 14.30u
o boodschappen: door Christine
o Christa zorgt voor kerstaccessoires (kerstmutsen)
o ook stagiair Silke kan ingezet worden



schooltoneel: geen hulp gevraagd



Schoolfeest: thema ‘broeders rond de wereld
per klas (JK, OK, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e) een land, een presentatiemoment, een spel
o Ons idee om aan dit schoolfeest dat uitzonderlijk op zaterdag valt een eetfestijn te plakken
wordt jammer genoeg niet gedragen door de leerkrachten. Dus worden het terug de
traditionele kraampjes, waarin we via de ouders van de school graag wat wereldse variatie
willen krijgen.
o Voorstel van Dominik: een ‘schijt je rijk’-actie op een grote wereldkaart.

Financiën



Pia geeft een update over de financiën
Voorstel voor sponsoring van het oudercomité
o opbergboxen voor speelplaatsspeelgoed
o € 1 000,00 voor het vervangen van bankjes in het eerste leerjaar
o € 1 000,00 voor speelplaatsmeubilair of loopfietsen voor de kleuterschool

Varia – mee te nemen
 Tijdens activiteiten (schoolfeest, …) willen we een badge voorzien voor de herkenbaarheid. Wie
zorgt hiervoor?
 Ledenlijst – grotendeels aangevuld en oud-leden worden uit de mailinglijst gehaald.
 Terug naar de oude formule voor een feest voor de uittredende leden in het voorjaar?
 Vraag naar de stad: graag een zebrapad op de hoek van de Nieuwstraat naar de Beekstraat – een
rij van 50 leerlingen -> contact met de stad opnemen via dienst mobiliteit mobiliteit@sintniklaas.be of jurgen.goeminne@sint-niklaas.be, graag met wout.demeester@sint-niklaas.be
(schepen duurzaamheid) in CC (en misschien ook carl.hanssens@sint-niklaas.be, als schepen van
mobiliteit) – vraag werd doorgestuurd en beantwoord door schepen De Meester
 Nederlands gebruiken op de speelplaats: vooral ouders onderling, na het belsignaal, spreken veel
ouders onderling hun moedertaal. Dit maakt het erg moeilijk om te communiceren. Ook bij het
zwemmen was dit geen aangename ervaring…
 Kalender op de website: was niet helemaal up to date. Zou nu wel (grotendeels) in orde moeten
zijn.
 Aanvulling aan het verslag van vorige vergadering: wie kent een ecologisch alternatief voor het
oplaten van ballonnen?
Volgende vergadering OC



maandag 18 01 2016
maandag 22 02 2016

