Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Vergadering van maandag 5 september
Aanwezig: Marc, juf Marleen W, juf Mia, Anja, Jolanda, Dirk, Frank, Christine,
Johan, Sonja A, Madelon, Marietta, Marleen
Verontschuldigd: Christel, Inge, Veerle, Sonja D
Agendapunten:
 Welkom
 Post
Uitnodiging gemeente voorlichtingsavond naschoolse opvang op 14 sep
20.00. Marc gaat hier naar toe namens oudercomité.

 Projecten
Jaarprogramma oudercomité is uitgedeeld. Belangrijkste wijzigingen
tegenover vorig jaar. Twee nieuwe onderdelen: Barbecue eetfestijn in
oktober en het Sint Maartensvuur i.s.m. oudercomité GBS en gemeente.
Kienavond zal doorgaan in februari. Schoolfeest zal i.v.m. de musical
over twee dagen verspreid zijn.
Viejoolcafé op opendeuravond was goed bezocht en geslaagd. En heeft
een mooi bedrag opgeleverd. Voorstel om volgend jaar ook fruitsappen
te schenken.
Voor het eerst heeft de opvoedingswinkel een tafeltje met
informatiemateriaal gehad.
Eetfestijn barbecue
Wordt verzorgd door Mosselen & Zo. Er komt keuze uit diverse soorten
vlees en ook een kindermenu. Het bedrijf verzorgt alles, ook het bakken
van het vlees. Hulp zal nodig zijn in de vorm van garçons, afwassers en
buffetbediening. Er moet alleen nog voor een tent gezorgd worden
waaronder de barbecues kunnen staan. Misschien via de KSJ?
Dag van de leerkracht
Wordt verder besproken in besloten vergadering

Halloween
Er komen twee tochten, een sp( r)ookjes tocht speciaal voor de kleuters
en een griezeltocht waarbij geen kleuters worden toegelaten. Voorstel
om zowel bij de eerste groep als bij de laatste groep Halloween helpers
mee te laten wandelen zodat zij ook een kans krijgen de tocht mee te
maken.
Inschrijfgeld wordt verhoogd, maar is nu inclusief consumptie. Op de
tussenstop ook mogelijkheid tot soep.
Oproep Er gaan veel pompoenen nodig zijn dit jaar. Zowel voor de
decoratie als voor de soep. Dus een oproep aan iedereen om zoveel
mogelijk pompoenen aan te leveren aan school op of voor 26 oktober.
Varia
Informatie van oudercomité op de website: Gegevens van de leden
aanpassen en bijwerken (foto’s) na volgende vergadering.
Brochure met los insteekvel van oudercomité is in de maak (Angelique
en Christel).
In werkgroepen zal steeds iemand van het Klein Bestuur gaan
plaatsnemen. (Marc, Marleen, Frank, Christel).
Bij activiteiten ook denken aan publiciteit: ‘Het Belang van HechtelEksel’, Internetgazet. Verantwoordelijkheid van ieder werkgroepje.
Data voor de informatie avonden per klas zijn gekend. Het oudercomité
stelt zich daar altijd persoonlijk voor. Dit jaar is het de bedoeling om tot
een algemene tekst te komen zodat in grote lijnen hetzelfde verteld
wordt. Tekst wordt gemaakt (Marc) en Marc stuurt de data door zodat
er een planning gemaakt kan worden wie wanneer gaat.
Oproep voor Ouders Informeren Ouders (schoolkrant). Wie wil samen
met Madelon dit voor dit schooljaar verzorgen? Sonja A gaat
meehelpen.
 Rondvraag
Johan:
Bestelling voor fluovestjes loopt. Voor een scherpe prijs
moet er nog gewacht worden een grotere order. De
kleuters krijgen een overgooier omdat dit beter past dan
een vestje. Bepaalde maten turn T-shirts lijken op te zijn
en worden ook bijbesteld.

Dirk:

Tutti Frutti project. Een vaste dag in de week wordt fruit
uitgedeeld. Helpers worden gevraagd voor het schillen en
te verdelen van dit fruit. Op welke dag is nog niet bekend.

Marietta: · Middagtoezicht, nieuw persoon? Dit is inderdaad het geval.
Jolanda: ·

Positief dat kinderen van het eerste leerjaar thuis bezocht
worden. Ook goed idee voor de overige klassen.

Marleen: · Aantal ouders ‘nieuwsgierig’ over de basis van de verdeling
van het eerste leerjaar. Dit is gebeurd op basis van
geboortedatum.
 Besloten zitting:

