Eksel, 27 november 2012

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité maandag 26 november 2012
Aanwezig: Marc, Marleen, juf Annemie, juf Linda S, Sonja, Jolanda, Marco, Frank,
Stefaan, Bart, Madelon, Johan, Anja, Sonja A
Verontschuldigd: Nancy
Verwelkoming
Post
Verzoek om deelname aan de kerstmarkt in Eksel. We schrijven daar niet op in dit jaar.
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Projecten
Halloween:
Evaluatie:
- 900 bezoekers zorgde voor lang aanschuiven bij de inschrijvingen - Kleutertocht apart
laten inschrijven – Nummers om te vertrekken afroepen.
- Opruimen ging moeizaam, zeer weinig helpers komen opdagen. We moeten allemaal
onze verantwoordelijkheid nemen en kunnen alle taken niet op een paar schouders
laten rusten.
- Op tijd met de sponsors beginnen (juni!).
- Tussenstop Paenhoeve was meer een eindstop – bedenken hoe we het meer een
echte tussenstop kunnen maken, route omgooien? Meer huizen laten versieren?
- Turnzaal gebruiken ipv afdak zodat mensen warm kunnen blijven zitten? Hoe gaat de
speelplaats er dan uitzien?
- Pompoenen uithollen gaat niet meer door. Veel te weinig volk. Idee: wedstrijd wie
brengt de mooiste uitgeholde pompoen mee?
- Alle helpers op de speelplaats zouden verkleed moeten zijn.
- Er is heel hard gewerkt door alle betrokkenen, maar vooral door het Halloweenteam.
Zij hebben heel veel tijd en energie gestoken in dit project en het resultaat mag er zijn.
Een zeer mooie spannende en verzorgde tocht, met als resultaat een mooie opbrengst
voor de school.
Sint Maartensvuur
Evaluatie:
Zeer geslaagde activiteit. Weinig helpers bij het opbouwen, maar gelukkig genoeg hulp
tijdens de avond. De avond zelf verliep positief met als resultaat een mooie opbrengst
voor de schoolbus.

-Vuurkorven moeten niet meer geplaatst worden. Te gevaarlijk, kleine kinderen spelen
daarmee.
-Weer terug snoepzakjes verkopen.
Kerstontbijt
De werkgroep is samengekomen en heeft een planning gemaakt. Inschrijvingsbrief is
inmiddels met de kinderen mee gegeven.
Takenlijst is besproken en de volgende helpers zijn al genoteerd: Frank, Marc, Bart,
Jolanda, Veerle.
Het ‘traditionele’ kerstknutselen met het 4e, 5e, en 6e leerjaar gaat niet door. Er zijn te
weinig helpende handen.
Informatieavond wordt dit jaar georganiseerd door oudercomité van de GBS
Teutenroute
Zijn er ideeën voor livemuziek?
Varia
Rondvraag
Jolanda: Briefje speelgoedinzameling st.Vincentius te laat > doordat briefjes normaal
gezien altijd op vrijdag worden meegegeven was dit briefje te laat. Er komt een
nieuw.
Dirk: Voorstel door leerkrachten 3e graad om gezamenlijk op bosklassen en op
zeeklassen te gaan. Dit betekent het ene jaar 5 en 6 naar bos en het andere
jaar 5 en 6 naar zee. Oudercomité is akkoord, maar vind wel dat er een
spaarregeling moet komen voor de ouders.
Stefaan: Bij zeeklassen opnemen van monumenten van de 1e wereldoorlog?
Besloten zitting

Volgende vergadering is op 4 februari 2013 om 20.00 uur in het lerarenlokaal

