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Aanwezig

Katrien Plasschaert, Liesbet De Meester, Ruth Verbeke, Pia Van Cotthem,
Christa Claes, Christine Goethals, Bruno Van Dam, Tina Van Raemdonck,
Hilde Reyniers, Els De Blanger

Verontschuldigd

Nicole Buys, Klaartje Stevens, Dominiek Reyniers, Nilufer

Evaluatie Kaas en Wijnavond
- doelpubliek (ouders van de kinderen) niet bereikt: slechts 9 gezinnen bereikt die niet verbonden zijn
met OC of personeel. Voor wie organiseren we dit? Als we telkens voor ‘onszelf’ activiteiten
organiseren moeten we misschien concluderen dat de formule niet werkt.
- allochtonen niet te bereiken voor dergelijke initiatieven. Sociaal cultureel leven niet gekend??
- wel leuke avond doch geen linken met het school zelf (geen initiatieven door of activiteiten van
kinderen)
Aandachtspunten:
-afspraken binnen het OC beter maken
- tijdig verwittigingen sturen
- lijst “wie-doet-wat” opmaken
Mogelijke alternatieven?
- halloweentocht met hapjes (alternatieve sneukeltocht op Hoge Kouter)
- sprookjestocht (klassen beelden sprookjestafereel uit, en er worden aangepaste hapjes aangeboden)
 eventjes laten rusten en later op jaar opnieuw brainstormen
Speculaasactie
- brieven zijn meegegeven met de leerlingen
- nog geen zicht op de bestellingen
- verdeling op vrijdag 28/11/2014:
Helpers: Liesbeth De Meester, Hilde Reyniers, Lotte Nys (??), Bruno Van Dam, +??
Tijdstip: we spreken af om 14.30u aan bureel van Pia
To Do:
- zakjes aanmaken per bestelling (zakjes aan te kopen bij AVA)
- stickertjes (het OC dankt u) kleven (Pia zorgt voor stickertjes)
- opmaken oplijsting bestelling en verdeellijsten (Dominiek)

Vorming ism. OC Driegaaien: internetgebruik en communiceren met je kind
OC Nieuwstraat heeft vraag gesteld om een gezamelijke infoavond te organiseren:
“Wij zijn bezig om één a twee vormingen te geven over oa internetgebruik en communiceren met je
kind. Wij hadden opgevangen dat er vanuit Broeders Nieuwstraat eventueel ook interesse zou zijn? Is
het een mogelijkheid om dit bv samen te doen? Of om eens op een vergadering bij jullie aan te
kaarten?”
-

vergadering is principieel akkoord met de gezamelijke organisatie van een infoavond
(voorkeur voor de periode februari-april)
Bruno neemt contact op met voorzitster OC Driegaaien om concreet voorstel met data te
bespreken
volgend OC terug op te nemen

Kerstactie

De Werkgroep moet nog samenkomen. Te bespreken op komend OC december.

Volgend OC: maandag 8 december 2014

