Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Eksel, 15 februari 2012
OC van donderdag 09/02/12
Aanwezig: Marc, Juf Anne Mie, Juf Lydie, Frank, Nancy K, Sonja, Christine,
Marietta, Johan, Madelon, Inge
Verontschuldigd: Veerle, Daniel, Marleen, Nancy, Stefaan, Jolanda, Sonja A,
Anja
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Kerstontbijt 18/12
Evaluatie is positief. Alles is vlot verlopen dankzij de inzet van de vele
helpers. Bedankt hiervoor!
Nieuwjaarsreceptie 10/01
Evaluatie: Het was een fijne en goed verzorgde avond. Voor het oudercomité
een goed moment om de check met een mooi bedrag aan te bieden aan de
school.
Kinderfuif 24/03
Stand van zaken. Niemand van de werkgroep op vergadering aanwezig. Marc
gaat stand van zaken opvragen bij de werkgroep.
Kienavond
Hulp? Geen hulp nodig. Op de avond zelf zal aan een aantal aanwezigen
gevraagd worden te helpen met het verkopen van de tombola lotjes.
Teutenroute 06/05
Sponsoring: Moeten minstens 2 blz maximum 4: voorstel om vorige sponsors
af te gaan. Teutenroute comité garandeert een minimum opbrengst van 400
Euro. Voor eind februari moet sponsorgeld binnen zijn. Activiteit hoofdzakelijk
door het Klein Bestuur, maar degenen die willen helpen zijn meer dan welkom.
Marc stuurt een sponsorlijst rond. Niet spreken over OC indien mogelijk, om
niet met Halloween in gedrang te komen maar over “Teutenroute”; cfr
krantje.
Eten: spek en eieren, hotdog, vlaai, ijs
Optreden? Kristof Heylen kan niet. Weet iemand een bandje dat wil optreden
tussen 13 en 17 uur (tegen een kleine vergoeding).

We gaan een grote hoeveelheid vrijwilligers nodig hebben de 6e mei. Dus houd
je agenda vrij!
Rondvraag
Christine: Extra vak bij gele poort wordt niet goed gebruikt.
Wachtende ouders blijven op de straat staan. Vragen aan Dirk om eens
persoonlijk de mensen aan te spreken of een affiche te hangen in de bak
waarop vermeld staat dat er niet op straat gestaan moet worden.
Dirk: Dringende oproep om te komen helpen bij het renoveren van de keuken
en de toog in de turnzaal tijdens het krokus verlof.

Na deze vergadering geeft Burgermeester Raf Truyens een uiteenzetting over
kinderopvang in Hechtel-Eksel. De gemeente overweegt een tweetal
mogelijkheden om de huidige kinderopvang uit te breiden. Eén optie is de
huidige opvang in Eksel te verplaatsen naar een pand in Eksel tussen de GBS
en de Viejool in. De andere optie is de kinderopvang voor Hechtel en Eksel
samen te voegen op een locatie in Hechtel.

Volgende vergadering 19 maart 2012

