Eksel, 21 februari 2011

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité 21 februari 2011
Aanwezig: Marc, Hilde, Christel, Anja, Frank, Sonja D, Johan, Madelon, Marleen,
Christine, Sonja A, Ineke, mr. Dirk, juf Alexandra, Jolanda, Inge
Verontschuldigd: Veerle, Sabine, Marietta, Nancy
Verwelkoming
Post
Gemeente wil titel halen van Fairtrade gemeente en heeft hiervoor een vragenlijst
verstuurd naar alle verenigingen in Hechtel-Eksel. Vragenlijstje wordt ingevuld door
Marc.
Opruimactie zwerfvuil. Per kilometer kan 15 euro verdiend worden. Besloten wordt
hieraan niet mee te doen als oudercomité.
Verslag vorige vergadering
Geen aanmerkingen, goedgekeurd
Projecten
Kerstontbijt
Voor iedereen die geholpen heeft dit kerstontbijt weer tot een groot succes te maken,
een dikke pluim.
In totaal waren er 248 inschrijvingen. Dit is vergelijkbaar met vorige jaren.
De opbrengst viel hoger uit dit jaar en dit komt onder andere doordat de Colruyt een
groot aantal inkopen gesponsord heeft.
Geen bijzondere op- of aanmerkingen over de organisatie en de uitvoer. Volgend jaar
op dezelfde voet verder gaan. Ook de prijs voor het ontbijt laten we hetzelfde!
Hilde en Ineke verzamelen kerststukjes en ruimen die op zodat ze volgend jaar opnieuw
gebruikt kunnen worden.
Eetfestijn
Takenlijst helpers gaat rond. Iedereen die mee kan helpen krijgt nog een briefje met
daarop de taak en het tijdstip waarop je verwacht wordt.
Kinderfuif 26 maart
Kristof (dj) is ingelicht over de datum. Pieter (6e) heeft interesse om te assisteren met
het draaien van de muziek.
Werkgroep: Hilde, Ineke, Jolanda
Vormingsavond 31 maart

Bij gemeente is alles aangemeld. Op 28 feb. is lokaal overleg en dan wordt alles nog
eens doorgesproken.
Christel kijkt voor een uitnodiging te maken.
Halloween 2011
Werkgroep: Marleen, Sonja A, Marc, Angelique, Inge (?)
Vanaf nu moet er werk gemaakt worden van de sponsors! Enorm belangrijk om er op
tijd bij te zijn. Een aantal handelaars heeft aangegeven dat we vorig jaar aan de late
kant waren.
De lijst met sponsors gaat rond.
Als we er allemaal een aantal voor onze rekening nemen, komen we een heel eind.
Hilde heeft mooie halloweenschorten gemaakt die door de garçons gedragen kunnen
worden tijdens Halloween. Dank je wel Hilde.
Werkgroep renovatie
Ouders, leerkrachten en schoolbestuur zijn samengekomen en hebben een lijst
aangelegd van gewenste werken.
Aantal werken wordt zelf uitgevoerd. Vloer kleedkamers turnzaal wordt onder
paasvakantie al aangepakt.
Beschadigde deuren van het toilet worden aangepakt en krijgen aluminium strips.
Geurhinder bij kleutertoiletten wordt door enkele ouders zelf bekeken.
Verlichting ‘reclame’ spandoek aan gele poort.
Opfrissen toog in keuken turnzaal.
Keuken turnzaal moderniseren.
Er is gesproken over het plaatsen van zonnepanelen. Dit gaat aan investering ca
300.000 euro kosten + het dak moet geïsoleerd gaan worden.
Werken die in aanmerking komen voor subsidiering:
 Directiebureau waar mensen ontvangen kunnen worden.
 Verhuizing van het secretariaat naar huidig directiekantoor.
 Water, spoelbak in eetzaal.
 Plafonds leraarslokaal verlagen, isoleren en vernieuwen verlichting.
 Lokalen huidige zesde totaal vernieuwen.
 Verwarming kleutergang uitbreiden.

Varia
Rondvraag
Johan:
Alle rekeningen zijn betaald en we zitten nog binnen budget.
Hilde:
200 euro voor het oudercomite verdiend aan Tony en de Hangmatten.
Marleen:
Leerlingen zesde worden verplicht om fluovestje te dragen als ze naar
school komen, ook degene die met de auto gebracht worden. Dit wordt
niet in alle klassen zo extreem doorgevoerd. Graag ook aandacht hiervoor
in de lagere klassen.
Jolanda:
Het openzetten van de ramen wordt niet in alle klassen gedaan.
Positief is dat er in een aantal klassen iedere dag een ‘luchtbaas’ is die
tijdens de speeltijden de ramen moet open zetten.

Dirk:

Bedankt aan het oudercomite voor het mooie bedrag dat tijdens de
nieuwjaarsreceptie geschonken is.
Viejool heeft een mooie nieuwe informatie folder. Gekeken wordt of die bij
onthaalmoeders gelegd kan worden en op andere plaatsen
(gemeentehuis?).

Besloten zitting

