Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

10-10-2018
20:30u
Leraarslokaal

Aanwezig:

Conny, Dirk, Susan, Inge, Petula, Marnon, Bart, Mario

Verontschuldigd:

Niels, Johan, Nienke, Peter, Nathalie

1.Actiepunten
●
●
●
●

Post: mail cultuurraad
Dag v/d leerkracht: korte nabespreking
KiVa start + Praatcafé
Halloween: stand van zaken, sponsors, overlopen verschillende taken/groepen +
affiches!

2. Behandelde agendapunten
2.1 Goedkeuring vorig verslag
In vorig verslag staat 4 Euro ipv 5 Euro voor de halloweentocht!

2.2 Post
We hebben een mail gehad v.d cultuurraad, er zouden twee afgevaardigden van het OC
naar deze activiteit v.d cultuurraad gaan.

2.3 Dag V/D leerkracht.
Vorige week maandag is dit gevierd in de viejool en is er pasta geserveerd. Leerkrachten
vonden dit fijn en lekker.

2.4 Kiva info. (11-10-2018)
Aanvang 20:00u zal verzorgd worden door iemand van KIVA zelf. De vraag is er of iemand
aanwezig kan zijn op voorhand 19:30u om drank klaar te zetten.
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Vroeger aanwezig zijn Kiva info.

Bart, Mario

Cultuurraad

Petula, Bart.

2.5 Halloween (stvz)
20-10-2018 zal de bergruimte worden leeggemaakt ter voorbereiding voor de opbouw van
het schoolplein, dit alles zal in de iveco (Inge) worden geplaatst die dan vervolgens op het
schoolplein komt te staan.
Er stelt zich een probleem dat de materialen voor het sprookjesbos best niet hier in worden
geplaatst, omdat er nog geknutseld wordt. (materialen nog nodig tijdens het knutselen)
Affiches liggen in het leraarslokaal, gelieve deze mee te nemen om op te hangen. Bart zal
een lijst uitdelen tijdens de vergadering gelieve ook aan te duiden waar je zal gaan.
Sprookjestocht is tot 20:00u uitverkocht (21 groepen) +- 230 kinderen.
Het griezelbos laat weten dat er generatoren te weinig zijn, met 4 generatoren zullen ze
genoeg hebben voor het griezelbos. Nu zijn er nog via FB te leen gevraagd voor het
sprookjesbos. Beschikbaar 4.5KVA voor het sprookjesbos (Petula en Mario).
De splitsing zal blijven a.d weverstraat.
Het sprookjesbos heeft veel Kerstslingers nodig! De aanwezige Kerstverlichting zal worden
nagekeken, en aangevuld worden.
In het hele verhaal moeten de kinderen kunnen vliegen, weet iemand hoe dit op een veilige
manier kan gedaan worden. (Ideeën overmaken aan Conny)
Een idee is dat de kinderen voor een screen gefotografeerd worden waarop wolkjes staan.
En deze dan ook via mail verstuurd krijgen.

De lijst van helpende leerkrachten is overlopen, nog is er de vraag om iemand te hebben
voor de toog en het inladen van de drank op voorhand. De lijst van helpende handen zal ook
nog gemaild worden aan deze mensen.
Taken die door helpende handen kunnen ingevuld worden:

Opbouw
●
●
●

●
●
●

●

26-10-2018 15:30u opbouw tenten
27-10-2018 helpen in de keuken 11:00u
27-10-2018 vanaf 9:30u
○ bogen afplakken
○ toog klaarzetten
○ helpen bij elektriciteit - water en afvoer
○ toog klaarzetten
28-10-2018 Deco schoolplein vanaf 9:30u
○ helpen in de keuken 11:00u
29-10-2018 Tafels en stoelen, prijslijsten vanaf 9:30u
○ helpen in de keuken 11:00u
30-10-2018 Paenhoeve vanaf 9:30u
○ helpen in de keuken 11:00u
○ tent
○ stoelen en tafels
○ decoratie
○ affiches
31-10-2018 helpen bij afwerken elektro vanaf 9:30u
○ broodjes smeren vanaf 9:30u
○ schminken 14:30u - 18:00u
○ toog 16:30u - 21:30u
○ garocon 21:00u - 2:00u

Afbouw
●
●
●
●
●
●

Donderdag 1-11-2018 opruim B&B 10:00u
Donderdag 1-11-2018 opruim schoolplein - tafels en stoelen 10:30u
Donderdag 1-11-2018 elektro
Donderdag 1-11-2018 Sprookjesbos 10:30u
Donderdag 1-11-2018 opruim tenten 15:00u
Vrijdag 2-11-2018 opruim schoolplein

Schoolplein zal door Petula overlopen worden. Hier moeten nog taken ingevuld worden.
Vrijdag 26ste is er volk nodig om tenten te plaatsen, 27ste kunnen er nog heen tafels en
stoelen geplaatst worden pas vanaf 29ste.
Het is van belang dat iemand verantwoordelijk is om helpende handen te ontvangen en te
begeleiden naar de taken die gedaan moeten worden.

De deadline is om voor de 30ste alles klaar te hebben op het schoolplein. Dit omdat alles
klaar gemaakt moet worden op de paenhoeve, (snoephuisje, Rad, Deco, Affiches, tafels,
stoelen, alle materialen klaarzetten voor B&B)
De kleding zal op zolder worden gestockeerd i.p.v de bergruimte. Hier zal door Bart en Mario
een kledingrek gemaakt worden.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Aanwezig om bergruimte leeg te maken
20-10-2018

Petula, Inge, Marleen, Conny

Papier voor afhalen kinderen a.d
paenhoeve

Bart

Ontvangen helpende handen

Petula, Bart, Conny (zaterdag, zondag)

Maten kledingrek doorgeven aan Mario

Inge (20-10-2018)

3. Varia
Inrichting opbergruimte naar beschikbaarheid en mogelijkheden.
Is er al een vervolg op het splitsen bij het zwemmen? Dirk doet een oproep om een extra
persoon mee te laten gaan met het zwemmen.
Ondanks het KIVA project is er nog te weinig toezicht op de speelplaats. Is er een
mogelijkheid om mensen die het toezicht komen doen een soort van opleiding te geven? (
bv; wat te doen bij…)

Einde verslag.

Volgende vergadering

14-11-2018

Plaats en tijdstip

Leraarslokaal Viejool 20:30u

Verslaggever

Mario Vanherck mario.vanherck@gmail.com

Agendapunten

Nog te bepalen

