Eksel, 8 mei 2012

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité 8 mei 2012
Aanwezig: juf. Marleen U, Anja, Frank, Nancy K, Marietta, Madelon, Jolanda, Christine,
mr Johan, Christel, Sonja A, Johan, Sonja D, Inge, Marleen, mr Dirk
Verontschuldigd: Veerle, Nancy
Verwelkoming
Post
Quiz GBS op vrijdag 8 juni, wie wil er mee gaan? 4 personen: Frank, Marleen, Johan P,
Wie nog???
Verslag vorige vergadering
Halloween spullen zijn opgeruimd
Fietsenrij witte poort lijkt beter te gaan. Maar nu blijkt dat aan gele poort regelmatig
kinderen alleen vertrekken, ook ’s middags.
Projecten
Kinderfuif, mooie opbrengst ca 500 euro
Goede organisatie, volgend jaar zelfde doen, misschien rond carnaval met als vast
thema ‘Carnaval’. Tegen volgende vergadering duidelijkheid hierover ivm opstellen van
de jaarkalender.
Familiedag 1 mei, mooi weer, goede organisatie. Naar volgend jaar toe ook de
occasionele leden uitnodigen.
Teutenroute, slecht weer, organisatie zeer goed, maar zeer weinig inschrijvingen. Nog
nooit zo laag geweest. Opbrengst nog niet bekend, maar verlies zal er nooit zijn. De
soep van Nancy werd gewaardeerd. Het overschot is de dag daarna verdeeld onder de
kinderen in de eetzaal.
Proclamatie 6e leerjaar woensdag 27 juni
Traditiegetrouw zal het OC de receptie verzorgen. Marleen, Marc, Madelon, Christel,
Sonja A, Anja, Sonja D. We beginnen om 18 uur. Marleen zoekt contact met Hilde over
de aankopen.
Halloween 2012
Wie wil er bij de werkgroep komen? Mag ook iemand zijn die geen lid is van OC. Er
wordt ook gezocht naar een verantwoordelijke voor de sponsoring. Iemand die deze kar
wil trekken, coördineren en opvolgen. Sonja D wil dit eventueel wel doen. Inge wil graag

bij de werkgroepvergaderingen zijn. Zij stelt haar domein weer beschikbaar voor een de
tussenstop.
De datum voor Halloween staat nog niet vast. Er wordt gedacht om het op
zondagavond te laten plaatsvinden ipv de zaterdag. Er is dan een dag meer opbouwtijd.
Schoolfeest
Vrijdag 1 juni een uitvoering voor de grootouders vanaf 13.00 uur voor koffie en daarna
taart. Helpende handen van wat ouders hiervoor. Marleen, Sandra (van Marc) ……
Ook voor de zaterdag en zondag veel helpende handen nodig. Dirk maakt een takenlijst
en stuurt die door en zal ook een algemene oproep doen aan alle ouders om te komen
helpen tijdens het schoolfeest.
Varia
In het vervolg graag aanleveren op voorhand via mail aan Marc zodat ze opgenomen
kunnen worden in de uitnodiging en er al eens over nagedacht kan worden door de
andere leden.
Schoolreglement wordt in een aantal gevallen strikt nageleefd (slippers dragen,
appelsienen bij de kleuters) en in andere gevallen niet (kleuters die niet mogen
zwemmen, moeten mee naar het zwembad). Dirk bekijkt dit.
Rondvraag
Christine: gsm gebruik? Het wordt stiekem toch wel gedaan > gebruik is niet toegestaan
in de school (zie schoolreglement).
Frank: het mag best iets strenger zijn op school.

Besloten zitting

Volgende vergadering (laatste vergadering van dit schooljaar) woensdag 13 juni, 20 uur
in leerjaarslokaal Viejool.

