Eksel, 18 maart 2013

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité
Aanwezig: Marc, Jolanda, Anja, juf Linda, Nancy, Bart, Johan, Madelon, mr Dirk,
Stefaan, Sonja
Verontschuldigd: Frank, Marleen, Sonja A,
Verwelkoming
Post
Geen post
Verslag vorige vergadering
Verslag vorige vergadering is er (nog) niet.
Projecten
Kinderfuif zaterdag 30 maart. Uitnodiging op A4 met kleurplaat. Kleurplaten zullen in
de zaal gehangen worden ter versiering. Hieraan zal wedstrijd/loterij verbonden zijn.
Takenlijst gaat rond en Marc zal die doorsturen. Dit jaar
frikadellen/kipnuggets/kipfingers/…. aanbieden. Bakjes en sauzen staan in kelder. Alle
hulp graag in kleding volgens het thema (Western). Vrijdagavond wordt er opgebouwd
vanaf 18 uur.
Familiedag Oudercomite 1 mei
Wie wil Marc helpen bij het organiseren van onze jaarlijkse familiedag?
Teutentocht 19 mei. Lijst met sponsors wordt door Marc nog doorgemaild.
Band voor live muziek is geregeld. Bij slecht weer kunnen we de turnzaal gebruiken.
Meer info en takenlijst op volgende vergadering.
Halloween. Werkgroep wil op korte termijn samenkomen (Marc, Marleen, Nancy, Bart,
Rob, Sonja D (voor de sponsoring)). Brief naar alle ouders met oproep voor deelnemers
voor de werkgroep. Ook oproepje in de schoolkrant.
Informatieavond 28 mei. Dit jaar georganiseerd door GBS. Door misverstand alleen
voor de Ekselse scholen. Gemeente zal niet tussenkomen in de kosten. 200 euro wordt
betaald door beide oudercomités. Dit bedrag wordt geschonken aan een goed doel
(Kongo project). Voor de toekomst gaat het LOK deze avonden organiseren om
oudercomités te ontlasten en continuïteit te waarborgen.
Varia

LOK. Er is nieuw dagelijks bestuur. Er is nog niet veel duidelijkheid/zekerheid over
nieuwe kinderopvang.
Rondvraag
Marc: Digitale verzending van brieven (via www.gimme.be)? Iets voor deViejool? Dirk
zal dit bekijken.
Anja: Zoek een plaats voor de caravan die met Halloween gebruikt gaat worden. Sonja
gaat thuis overleggen en geeft het door aan Marleen.
Bart: Wedstrijd ‘de kranigste school’. Misschien een idee voor de school.
Madelon: Oproep voor de schoolkrant. Iemand ideeën voor tekst voor onze ‘ouders
informeren ouders’ pagina?
Besloten zitting

