Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Slotvergadering van woensdag 15 juni
Aanwezig: Marc, Hilde, Christel, Sabine, Sonja, A, Anja, mr. Dirk, Frank,
Ineke, mr. Johan, juf Liesbeth, Marleen, Madelon, Christine, Sonja, juf
Godelieve
Verontschuldigd: Nancy, Veerle, Johan, Jolanda
Agendapunten:
 Welkom
Marc houdt een mooi persoonlijk afscheidswoordje voor Sabine, Hilde,
Ineke en juf Godelieve. Grote dank voor de jarenlange inzet voor het
oudercomite. Jullie zullen gemist worden!!
 Post
Informatiefoldertje over het molenhuisje dat nu open is voor bezoek van
groepen.
 Projecten
Schoolfeest 26 juni:
Takenlijst schoolfeest is gereed en gaat rond. De lijst zal ook gemaild
worden naar de afwezigen en de occasionele leden. Iedere helper krijgt
persoonlijk bericht van Dirk hoe laat en voor welke taak hij/zij verwacht
wordt.
Klaarzetten/voorbereiding zondag vanaf 9.00 uur. Iedereen welkom om
te helpen met ‘presentabel’ maken van de speelplaats.
Proclamatie 6e leerjaar woensdag 29 juni.
Helpers: Nancy, Marc, Sabine, Hilde, Anja en Christine vanaf 18 uur,
Frank (vanaf 19 uur) Meenemen mesjes, snijplanken, dunschillers.
Halloween: Een aantal grote sponsors zijn binnen. Marc doorloopt de
lijst van bedrijven waarachter nog geen naam staat. Marc zal de
ingevulde lijst doormailen.
Varia
 Omdat Hilde afscheid neemt van het oc wordt er voor volgend
schooljaar een nieuwe ondervoorzit(s)ter gezocht. Taken zijn mee
voorbereiden van de vergaderingen samen met het Klein Bestuur
en het vervangen van de voorzitter tijdens afwezigheid. Zolang er
niemand is wil Christel deze taak op zich nemen.

 Ook gezocht: Nieuwe leden Klein bestuur! Het Klein Bestuur komt
samen voorafgaand aan de Ouder Comité vergaderingen om ze
voor te bereiden. Frank en Marleen(?) stellen zich kandidaat.
 Informatiefoldertje van oudercomite dat meegegeven kan worden
bij infoavonden en bij de inschrijving van nieuwe leerlingen. Dirk,
Marc, Sabine en Christel willen hierover denken (3e week van juli
samenkomen).
 Klinkers gele poort. Eén en ander is inmiddels in gang gezet.
 Eetzaal: Het verkeerslicht is in gebruik, maar er is nog veel werk
aan de winkel, want het grote lawaai blijft. Deze week is er een
vergadering met Dirk en de eetzaalmedewerkers.
 Rondvraag
Dirk: Oproep voor bakkers voor het schoolfeest. Sabine, Sonja, Christel,
Sonja A en Marleen bakken cake/taart/wafels.
Dirk: Individuele foto’s door de schoolfotograaf ieder jaar of zoals nu
om het jaar. OC stemt voor om het jaar.
Dirk: Eetfestijn. Misschien eens kiezen voor een nieuwe formule.
Voorstel OC: Eetfestijn in september, barbeknoeierke Bree inschakelen.
Kienen in februari in plaats van in september.
 Besloten zitting:

