Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

OC vergadering van donderdag 19 mei.
Aanwezig: Marc, Hilde, Christel, Sabine, juf Tanja, Jolanda, Anja, mr Dirk,
Marietta, Christine, Frank, Ineke, Nancy, Marleen, Johan, Madelon
Verontschuldigd: Inge, Sonja A., Hilde, Veerle
Agendapunten:



Welkom



Post
VCOV –slotavond in juni. Ieder jaar gaat er een delegatie van het
oudercomite naar toe. Marc stuurt mail met informatie. Wie wil er gaan?
Christel?Zijn papieren cultuurraad binnen? Dit gaat gebeuren voor 1 juni.
Christel houdt dit bij.



Projecten
Evaluatie van familiedag: Iedereen was zeer enthousiast. Zeer veel dank
voor de organisatie. Marc en Jolanda, zeer goed gedaan! Anja bedankt
voor het organiseren van de barbecue. Volgend jaar weer op (of rond) 1
mei?
Schoolfeest 26 juni: Dirk zijn er dingen die daar over gezegd moeten
worden? Op dit moment nog te vroeg voor takenverdeling. Wel een
opmerking over frietsponsoring (zie varia). Volgende vergadering (15/6)
komen we terug op takenverdeling.
Proclamatie 6e leerjaar woensdag 29 juni. Volgende vergadering komen
we hierop terug.
Halloween: sponsors??? Er zijn al een paar grote sponsors bekend.
Tegen 15 juni zullen alle grote sponsors bekend moeten zijn.



varia
Quiz 10 juni GBS: geïnteresseerden: Sonja Achten, Ineke, Peter (van
Nancy), Johan.
Farmfrites: Ze geven gratis friet aan de Lommelse scholen/verenigingen.
Buiten Lommel aan werknemers. Weet iemand of er een ouder van een
kind van onze school bij Farmfrites werkt?
Fluovestjes: Kleinere maten zijn op. OC nieuwe aankopen? Akkoord.
Ook eens nadenken over verplicht stellen van het dragen van een helm
voor de fietsers. Marc zal navraag doen bij BIVV voor gratis
fietshelmen.

 Rondvraag
Ineke, Hilde, Madelon : Eetzaal: Diverse opmerkingen van kinderen over
het ‘strafbeleid’ en de sfeer in de eetzaal. Dirk zal het eens opnemen
met de begeleidsters van de eetzaal.
Dirk: Bedankt voor alle helpende handen bij het schillen en het verdelen
van het fruit tijdens de fruitweek.
Tutti Frutti project: Elke week een fruitlevering door een plaatselijke
handelaar voor 6 euro per leerling. Als we kiezen voor dit project zullen
er ‘fruitmoeders, –vaders, -opa’s en -oma’s nodig zijn die één keer per
week het fruit schillen en snijden.
Gele poort: Voorstel om een duidelijk wachtvak te maken aan de
zijkanten van de poort. Iedereen staat nu op straat en dat brengt
gevaarlijke situaties met zich mee.
Musical: Volgend schooljaar hoogstwaarschijnlijk weer een musical!
Als er nog iemand zegeltjes van de Delhaize heeft voor de porseleinactie
graag doorgeven aan Dirk.
Jolanda: (Fruit)allergie. Hoe wordt er rekening gehouden met allergieën
als er zulke zaken op school worden uitgedeeld. Het blijft een gedeelde
verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Belangrijk blijft dat er
op tijd een seintje gaat naar betreffende ouders wat er wordt uitgedeeld
en welke alternatieven er mogelijk zijn.
Marleen: Keuze schoolreis 5e en 6e leerjaar. Misschien iets te specifiek
(alleen voetbal). Zal geëvalueerd worden.



Besloten zitting:

