Eksel 12 september, 2012

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité 12 september 2012
Aanwezig: Marleen, Jolanda, Frank, juf Elke, juf Mia, Madelon, Marc, Sonja A, Johan,
Nancy, Anja, Marco (vervangt Marietta), Sonja, mr Dirk, Bart Mertens (papa van Liesje
kk1b), Sonja (later)
Verontschuldigd:
Verwelkoming
Iedereen weer van harte welkom. Ook welkom aan Bart, die ons comité komt
versterken. Aan iedereen ook een dringende oproep om nieuwe leden te werven.
Post

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Projecten
Datum kerstontbijt wordt gezet op zondag 16 december (stond verkeerd op de
activiteitenlijst). Het kerst(kaarten)knutselen wordt van de lijst gemaakt. Het is nog niet
zeker of dit doorgaat. Dit wordt bekeken door de werkgroep.
Halloween: De werkgroep komt volgende week samen bij Sonja A.

Varia
Dirk oppert een idee om elke eerste maandag van de maand een oudercafé inrichten.
Ouders die hun kinderen naar school brengen, kunnen dan even blijven en een koffie
drinken.
Meer bekendheid van het oudercomité? Een foldertje maken in dezelfde stijl als de
Viejool informatiefolder? Johan gaat dit bekijken.
Rondvraag
Nancy: Het artikel in de krant over de eerste schooldag werd echt geloofd! Er waren
mensen echt geloofden dat de leerkrachten te laat waren en zeer
verontwaardigd waren……. 
Jolanda:
Is er al een rooster bekend voor het 2e leerjaar? Ja, zodra dit klaar is,
wordt dit aan de ouders uitgereikt.
Dirk: Een grote dank aan het oudercomité voor de bijdragen die geleid hebben tot de
aankoop van de nieuwe schoolbanken en stoelen voor het 4e, 5e en 6e leerjaar.

Er is ongerustheid over de oversteek van de Veldstraat met de
Pundershoekstraat. Dirk gaat proberen contact op te nemen met de eigenaar
van de auto die daar regelmatig op de straat geparkeerd staat en het uitzicht
wegneemt voor de overstekende kinderen.
Besloten zitting
Dag van de leerkracht:
Vrijdag 5 oktober: Marc, Marleen, Nancy, Bart, Annemie? Stefaan maakt uitnodiging.

