Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Verslag vergadering dinsdag 4 oktober
6 oktober 2011

Aanwezig: Marc, Marleen, juf Nicole, juf Linda, Sonja A, mr Dirk, Frank,
Marietta, Nancy, Inge, Madelon, Christel, Sonja D, Jolanda, Johan
Verontschuldigd: Anja, Christine

Agendapunten:
 Welkom aan twee nieuwe leden: Daniël Wouters, papa van Ciska (1kk),
en Nancy Kelgtermans, mama van Emma (2kk) en Daan (1kk).
Verslag vorige vergadering is goedgekeurd.

 Post
VCOV info-avond: 20 oktober 2011 om 20u. Wie wil er gaan? Stuur dit
door naar Marc, die zal de inschrijving verzorgen.

 Projecten
Eetfestijn Evaluatie: Hoofdzakelijk positieve reacties. Wel 100 menu’s
minder dan vorig jaar. Minpuntjes: Ontbreken van een vegetarische
keuze, sommige vleesstukken waren slecht gebakken. Nancy K biedt
aan altijd mee te willen denken en helpen met alles wat met eten te
maken heeft. Volgend jaar misschien een eetfestijn in eigen beheer?
Grote dank aan iedereen die heeft meegeholpen op deze zonnige dag!

Dag van de leerkracht? In orde? Besloten vergadering

Sponsorloop: vrijdag 28/10/2011
Geen hulp nodig van oudercomite. Direct na de sponsorloop wordt
begonnen met het klaarzetten voor Halloween.

Halloween: zaterdag 29/10/2011: aankondiging in BVHE: gebeurd +
Internetgazet (moet nog gebeuren, Marc).
Veranderingen t.o.v. vorig jaar: vertrek witte poort en aankomst aan
gele poort. St. Jozefstraat gaat afgesloten worden. Parking bij de witte
poort en het Gemeenteplein.
De hotdog, snoephuisje en het rad komen aan het leraarslokaal. Zodat
alles dicht(er) bij het afdak staat.
Diverse straten gaan verkeersvrij gemaakt worden (alleen plaatselijk
verkeer) (Diestersebaan, Sijsjesstraat, Weversstraat). Briefje maken
voor de bewoners en in de bus steken zodat ze op de hoogte zijn.
De takenlijst wordt doorgegeven en ingevuld.
Affiches zijn klaar. Ze zijn prachtig!
Nu moeten ze zo spoedig mogelijk terug naar de sponsors zodat ze daar
opgehangen kunnen worden.
Woensdag 26 oktober gaan we weer pompoenen uithollen. Alle hulp is
welkom.
Sint-Maartensvuur:
Stand van zaken: aanvraag bij gemeente gedaan. Grasveld aan de
Schoolstraat is oké. Ideetjes: Kampvuurmuziek gitaarspelers?
Leerlingen een lied laten zingen?
Donderdag 6/10 om 21.00 uur vergadering met mensen van GBS (in de
Kleine Historie): interesse om mee te gaan iemand?
kerstontbijt:
Zondag 18/12/2011
kerstkaarten knutselen: woensdag 14/12
werkgroep: Marleen, Madelon, Anja, Nancy
Varia
Voorlichtingsavond naschoolse opvang op 14 september. Marc is hier
naar toe gegaan namens oudercomité. Er zijn nog geen concrete
plannen naar de vernieuwing toe van de twee opvang locaties.
Update leden OC op site, Madelon kijkt dit na en geeft dit door aan mr
Johan. foto’s: Johan foto apparaat?
Tutti Frutti project. Contract met Delhaize, leveringen op donderdag.
Helpende handen voor het snijden van het fruit: Nancy K

 Rondvraag
Marleen: Gezocht een groot aantal glazen bokalen (iets groter dan
yoghurtpotjes) voor Halloween versiering. Vraag aan de leerkrachten of
het mogelijk is deze te beschilderen tijdens de knutselles.
Jolanda: Kinderen die te laat komen verstoren het verloop van de
lessen. Het lijken altijd dezelfde te zijn. - Dit blijkt heel moeilijk aan te
pakken.
Dirk: Komt er een nieuwe ledenlijst voor in de schoolbrochure? - Ja.
Marietta: Spaanse les voor tweetal leerlingen in 6e leerjaar roept
vraagtekens op. – Dit is een keuze van de school. Sommige kinderen
krijgen extra begeleiding, anderen krijgen extra uitdagingen. Hierover
wordt niet apart gecommuniceerd.
Marleen: Schoolbus staat vaak helemaal vast aan de witte poort en kan
niet vertrekken. Dit wordt doorgegeven aan het buscomité.

 Besloten zitting:
volgende vergadering: woensdag 30 november

