Eksel, 9 oktober 2012

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité 9 oktober 2012
Aanwezig: Marc, Marleen, Sonja, Jolanda, Anja, Inne, Nancy, mr. Dirk, Marco, Sonja A,
juf. Nicole, juf. Lut, Bart, Johan, Madelon
Verontschuldigd: Frank
Verwelkoming
Een bijzonder welkom aan Inne die een keertje komt kijken bij onze vergadering en
misschien wel lid wil worden van het oudercomité/
Post
Geen post
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Projecten
Eetfestijn. Het was weer lekker en gezellig en een mooie opbrengst.
Dag van de leerkracht. Namens alle leerkrachten een grote dank voor het heerlijke
stoofvlees en frietjes. Het stak zeer goed in elkaar. Dank aan alle helpende handen.
Halloween. Direct na de sponsorloop op vrijdag 26 okt zal begonnen worden met
klaarzetten op de speelplaats. Dit zal in beperkte mate zijn. Zaterdag verder vanaf 9
uur klaarzetten op speelplaats. Iedereen present. Zondag zal in het bos alles
klaargezet worden, hulp hiervoor is geregeld.
Zondag beginnen de inschrijvingen vanaf 18.30 uur. Er wordt in groep vertrokken aan
gele poort vanaf 19.00 uur. Iedereen krijgt bandje.
De buurt wordt weer op de hoogte gebracht dmv briefje. Bart gaat dit maken in overleg
met Marleen.
De hoofdsponsors worden persoonlijk uitgenodigd en op school ontvangen met een
drankje en mogen gratis vertrekken.
Pompoenen uithollen Zaterdag 20 oktober vanaf 9.30 uur.
Sponsorlijst is nog niet geheel ingevuld. Lege plekken worden in de vergadering
ingevuld.
Sint Maartensvuur zaterdag 10 november. Zelfde plaats als vorig jaar. Basiszaken zijn
geregeld ism de GBS. Opbrengst zal weer voor de schoolbus zijn.

Kerstontbijt Inne en Nancy komen in de werkgroep. Madelon roept de werkgroep
samen kort na Halloween.
Varia
Eerste Oudercafé was redelijk succesvol. Zal in de toekomst zeker nog groeien als het
wat meer bekend wordt onder de ouders. Beetje reclame maken?
Teutentocht. Het oudercomité is opnieuw gevraagd gastheer te zijn voor de
Teutentocht. Het zal doorgaan op1e Pinksterdag zondag 19 mei.

Rondvraag
Marleen:
Groepje ouders van vorig jaar 6e leerjaar merken op dat hun kinderen in
e
het 1 middelbaar achterlopen met het schrijven van Frans. Herkenbaar? Niet
herkenbaar. In het lager ligt de nadruk op het spreken, maar er wordt toch ook
wel veel geschreven (accordeons!).
Anja: Veldloop. Onsportief gedrag door sommige leerlingen. Onder de aandacht
brengen bij de organisatoren.
Dirk: Terrasverwarmers zijn defect. Johan komt ze ophalen om terug te brengen.
Johan: Financiën oudercomite zien er goed uit.
Besloten zitting

Volgende vergadering woensdag 26 november 20.00 uur in het Viejool leraarslokaal

