Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

OC 21/03/2011
Aanwezig: Frank, Juf Marleen U, Juf Mia , Nancy, Hilde, Johan, Ineke, Christel, Jolanda, Anja, Marc,
Inge, , Sonja A.
Verontschuldigd: Veerle, Sonja D., Sabine, Christine, Madelon, Dirk, Marleen
Agendapunten:


Welkom



Vorig verslag:
iedereen goed ontvangen?Ja, Opmerkingen?Neen Goedkeuren?Goedgekeurd.



Post
Cultuurkwis: Op vrijdag 1 april is de Schans weer het toneel voor de jaarlijkse
cultuurquiz van de Cultuurraad. Alle verenigingen van Hechtel-Eksel mogen één team
van maximum vier personen afvaardigen. Deelname is volledig gratis en ook dit jaar
verdeelt de Cultuurraad weer een prijzenpot van meer dan € 1.000!
Ik heb reeds 1 ploeg ingeschreven, kandidaten?
Hilde, Johan, Marc, Inge ?
cultuurraad: inlichtingenformulier in te vullen voor 1 juni.
Christel bezorgt deze op de gemeente.



Projecten
1. Eetdag: evaluatie
Mr Dirk: Evaluatie eetfestijn + dank aan de mensen die hebben meegeholpen. De
opbrengst was € 3078,33. Willen jullie het eens grondig evalueren? Bij de leerkrachten
gaan stemmen op voor een andere traiteur en eventueel een andere formule. Alleen het
systeem van buffet wil men graag behouden.
o - Vuile handdoeken, keuken / deksels / te hoge prijs is doorslaggevend. /
vriendelijkheid.
o + Zeer mooi aangekleed.
2. Kinderfuif: opstellen taakverdeling.
zaterdag morgen 9u00 , ’s avonds op tijd binnen graag afspreken met Dirk !!
Helpers : Hilde , jolanda, christel, johan.
Kassa: Ineke / kinderbar: Nancy , jolanda, 1p / speelplaats, / afwasbevoorrading: Christine, Madelon / Buitenbar: Hilde, Christel /
3. Info-avond: Inschrijvingen eind van deze week binnen. (25 maart)
Graag opnemen in de agenda (Dirk Leerkrachten). Donderdag 31 maart 20u
“De Geer”. Helpt : Marc, Hilde, Sonja, Christel. (om 18u30)
4. Familiedag: 1 mei: ideeën? Verrassingsuitstap? Werkgroep? Marc + Jolanda.
Voor kinderen en ouders. Meer info zal nog volgen.



Varia
1. Mr Dirk: Hulp fruitweek : week van 2 t/m 6 mei. Elke dag van die week krijgen de
kinderen een stuk fruit. We zoeken hulp voor het schillen en snijden van het fruit.
9 uur beginnen :
o Maandag 2 : Anja, Hilde, Inge
o Dinsdag 3 : Inge, Ineke
o Woensdag 4 : Marc, Jolanda, Nancy,Inge
o Donderdag 5 : Marc, Hilde,(Sonja), Inge
o Vrijdag 6 : Marc, (Sonja), Inge, Hilde
2. Mr Dirk: Renovatie : aanvraag is rondgestuurd naar de architecten
3. Mr Dirk: Biggenruggen zijn geplaatst door de gemeente. Dank aan iedereen die hier
wat heeft helpen duwen. Heb ook een bedankje naar Raf (burgemeester) gestuurd.
Begeleidende brief : is super. Maar parkeergedrag blijft ergerlijk.
4. Mr Dirk: Zijn de paasspullen van de zoektocht van vroeger er nog? Mogen we daar
dingen van gebruiken voor het Viejoolfeest? Jawel, dit mag
5. .Foto’s: achtergrond? Zelfs niet bruikbaar als pasfoto. De 6e jaars hebben wel
pasfoto’s gekregen (gratis) volgend jaar voor iedereen ?
6. lijst sponsors Halloween : graag tegen OC mei grote sponsors binnen….
7. turn t-shirts: vorige keer opmerking over opdruk. Graag allemaal terugnemen !!



Rondvraag
o Ineke : schoolfoto zijn beter dan vorige keer.
o Frank :
 GBS was op de stoet ? (cv reikt deelname prijs uit) / kind mee ouder ook
mee !
 Het Belang van Hechtel- Eksel : www.hbvl.be/hechtel-eksel
Halloweenproject promoten ? School promoten, Dirk ?
o Hilde : GSM gebruik op school door leerkrachten tijdens lesuren. In regel gebeurt
dit niet. Maar in uitzonderlijke gevallen kan dit toegelaten zijn ism Dirk.



Besloten zitting

