Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Vergadering van woensdag 30 nov. 11
Aanwezig: Marc, Marleen, juf Mie, juf Linda, Sonja A, Anja, Jolanda, mr Dirk,
Frank, Christine, Nancy, Johan, Stefaan.
Verontschuldigd: Nancy Kelchtermans, Veerle, Sonja Drees, Christel,
Marietta,
Agendapunten:
 Welkom
Vorig verslag

Update leden OC op site, Madelon kijkt dit na en geeft dit door aan mr
Johan. foto’s: Johan foto apparaat? Stand van zaken? De gegevens zijn
aanpast en geactualiseerd. Oproep aan alle leden om de eigen gegevens
na te kijken op de website en eventuele onjuistheden doorgeven aan
Madelon.

Marleen: Schoolbus staat vaak helemaal vast aan de witte poort en kan
niet vertrekken. Dit wordt doorgegeven aan het buscomité. Stand van
zaken? Dirk zal dit meenemen naar het buscomité.
opmerkingen? Goedkeuring? Verder geen opmerkingen.
 Post Geen post
 Projecten
Dag van de leerkracht
Evaluatie: De taarten waren zeer mooi en ook erg lekker. Fijne
verrassing. Ook het overnemen van de bewaking tijdens de speeltijd
werd erg positief ontvangen.
Halloween:
Iedereen van harte bedankt: er is super goed gewerkt
door Halloweencomité, als zeer positief ervaren; kleine “structurele”
probleempjes, in achterhoofd houden voor volgend jaar.
Volgend jaar: engagement van Inge om volgend jaar weer tussenstop te
organiseren.
Opbrengst is een stuk hoger dan vorig jaar.
Opmerkingen: De inkom was met 1 euro verhoogd. Dit is door een
aantal mensen als storend ervaren. Vergeleken met andere tochten is
de prijs zeker niet te hoog en bij onze tocht was een lampje inclusief en
bij de Spookjestocht was een drankje inclusief.
Het begin uur werd door sommigen te laat gevonden voor kleuters.

Alle Halloween spullen worden niet meer op zolder bewaard maar bij de
oude toiletten. Eerst moet daar wel grote opruimactie gehouden worden
want het staat heel vol. Marc en Johan beginner daaraan op 3 dec.
Sint-Maartensvuur:
Voorstel van GBS en KB OC Viejool: opbrengst voor schoolbus (=
gezamenlijk doel). Akkoord.
opmerkingen?
Kerstontbijt 18/12
Werkgroep (Marleen, Anja en Madelon)
Dit jaar worden er geen kerstkaarten geknutseld, maar sterren van
papier.
Takenlijst kerstontbijt: De turnzaal wordt klaargezet op zaterdag 17
december vanaf 9.00 uur. Alle hulp is meer dan welkom. Voor het
ontbijt zelf op zondag zijn er nog veel helpende handen nodig. Mail naar
alle (occasionele)leden. Takenlijst wordt ingevuld door de werkgroep.
Affiche om digitaal te versturen? Madelon
Kalender BVHE???
Nieuwjaarsreceptie 10/01
komen er dadelijk op terug in de gesloten zitting…
Kinderfuif 24/03
Organisatie??? Jolanda, Sonja A, Anja. Rest volgende vergadering OC
 Varia
Verkeersvestjes
besteld en worden geleverd…Dit geldt ook voor turnshirts.
Veldloop Don Bosco: verschillende ouders hebben vraag gesteld
waarom school niet heeft deelgenomen…Er waren niet voldoende
begeleidende leerkrachten beschikbaar. Volgend jaar is de Viejool weer
van de partij.
Kerstmarkt op GBS 16/12
KB gaat: samenkomst 19:00 uur Torenhof, wie komt er nog mee? mail
volgt.
Karnaval
Vorig jaar idee geopperd om deel te nemen aan stoet…
Interesse? Neen. We gaan niet deelnemen.
 Rondvraag
Stefaan: Oudercomité van GBS vraagt of wij willen aanhaken bij het
onderzoeken van het in eigen beheer nemen van de naschoolse opvang.
Marc gaat de schepen van onderwijs uitnodigen om op onze volgende
vergadering een toelichting te geven op de plannen van de gemeente
m.b.t. de kinderopvang. Dit is inmiddels gebeurd. Op onze vergadering
van 9 feb komt de schepen van onderwijs een toelichting geven.

Madelon: Verbod op vriendenboekjes bij de kleuters. Een aantal ouders
vindt dit zeer spijtig. Nu wordt het moeilijk om aan contactgegevens van
klasgenootjes te komen. Dirk zoekt naar mogelijkheden om de ouders
tegemoet te komen binnen de wettelijke regelingen voor privacy.
 VOLGENDE VERGADERING 09/02/12

