Eksel, 26 november 2010

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité 24 november 2010
Aanwezig: Hilde, Marc, Johan, juf Mie, juf Lut, Anja, Jolanda, Veerle, mr. Dirk,
Frank, Ineke, Marietta, Christine, Madelon, Sabine, Marleen, Inge
Verontschuldigd: Sonja A, Sonja D, Christel, Clara, Nancy

Verwelkoming
Marc heeft taart bij als grote dank voor alle inzet bij het Halloweenfeest.

Post
Brief cultuurraad. Een aantal verenigingen is niet in orde en krijgt geen subsidie
van de gemeente meer. Ons comité is gelukkig wel in orde. Vraagje aan de
gemeente: ‘wat gebeurt er met subsidiegelden die niet uitgekeerd worden?’.

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen. Goedgekeurd.
Projecten
Evaluatie Halloween
 Veel positieve reacties
 650 a 700 deelnemers
 Griezelbos zeer goed, leuke tussenstop
 Geen incidenten
 Vertellers werden goed gevonden
 Voldoende verlichting voorzien bij de bonnenverkoop en ook een prijslijst
daar voorzien
Naar volgend jaar toe
 Datum 2011 zaterdag 29 oktober
 Twee tochten, eentje speciaal voor de allerkleinsten (spookjestocht) en weer
het griezelbos.
 Vertrekken op nummer of kleur.

 Eenheidsprijs voor wandeling incl. fakkel of klein lichtje ook voor kinderen
(met Viejoolkaart een korting).
 Meer drank voorzien op de tussenstop.
 Alle helpers zouden geschminkt en verkleed moeten zijn om de sfeer te
verhogen
 De boshelpers hebben toegezegd weer te komen.
Het huidige Halloweenteam gaat volgend jaar ook weer de schouders eronder
zetten. Maar Marc, Marleen, Sonja A en Angelique doen wel een dringende oproep
voor versterking van het Halloweenteam. Wie wil?
Hilde heeft toegezegd de sponsors weer te willen benaderen. Christine wil
afbouwen. Willen beiden nieuwe mensen meenemen om hen in te leren.
In 2011 eerder beginnen met het benaderen van de sponsors (in februari al op de
agenda van de vergadering zetten).
Financiële evaluatie Halloween 2010
Bijna 5000 Euro aan sponsorgelden
Opbrengst Halloween 5000 Euro. Een supermooi bedrag ondanks wat grotere
investeringen voor de decoratie e.d.

Kerstontbijt
Klaarzetten van het kerstontbijt gaat door op zaterdag 11 december vanaf 9 uur.
Wie kan zich een uurtje vrijmaken om te helpen?
Kerstontbijt gaat door op zondag 12 december vanaf 8 uur. Helpers die zich al
hebben gemeld zijn: Nancy, Anja, Ineke, Hilde, Iwan (kerstman), Marietta, Clara,
Sabine, Christine, Marc, Veerle, Jolanda, Marleen en Madelon. Wie wil er nog
helpen?
Takenlijst zal nog opgemaakt worden en verstuurd worden zodat iedereen weet
welke taak er van hem/haar verwacht wordt en vanaf hoe laat.
Nieuw project?
Sint Maartensvuur samen met de GBS i.s.m. de gemeente. Dit project is nog in een
beginstadium. Meer informatie volgt.
Vormingsavond
De vormingsavond georganiseerd door het oudercomite gaat door op 31 maart in de
Geer. Het onderwerp is Grenzen stellen en de spreker is Maurits Wysmans.

Varia
Rondvraag

Jolanda: Sinterklaas snoepzakjes. Sommige kinderen mogen geen snoep.
Leerkrachten weten om welke kinderen het gaat. Er wordt voor die
kinderen iets anders voorzien.
Dirk: Renovatieplannen. Bijvoorbeeld, keukentje in de eetzaal, lokalen en gang van
het huidige zesde leerjaar. Er wordt een werkgroep opgestart om die
plannen vorm te geven. Werkgroep van leerkrachten, ouders en
schoolbestuur. Wie wil hierin plaatsnemen?
Johan: Opbrengst Clown Bassie 282 Euro.
Opbrengst Oudercafé op de opendeuravond 300 Euro
Investering in Viejool t-shirts 600 Euro voor 150 t-shirts
Hilde: Komt er een musical? Misschien in schooljaar 2011/2012.

Besloten zitting

