Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Eksel, 14 mei 2013

Vergadering oudercomité 07-05-2013
Aanwezig: Marc, Marleen, Madelon, Sonja, Nancy, juf Alexandra, Stefaan, Bart,
Jolanda, Johan
Verontschuldigd: Frank, Dirk, Sonja A, Marco, Anja
Verwelkoming
Post
Quiz GBS op vrijdag 7 juni, wie wil er mee gaan? 4 personen: Stefaan, Johan?,
Marleen?
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Projecten
Evaluatie kinderfuif
Goed en gezellig verlopen. Verkoop van hapjes verliep niet zo vlot, deze zijn later
gratis uitgedeeld.
Dit jaar ook wat aankopen gedaan voor het thema van dit jaar. Iedere drie jaar zal
hetzelfde thema gebruikt worden.
Familiedag 1 mei
Fietstocht naar de Scoutsrally met een picknick van hapjes en drankjes. Aan het eind
van de dag een barbecue op school. Het was weer goed. Volgend jaar weer op 1
mei.
Teutenroute, 19 mei
Zaterdag 18 mei tussen 9 en 10 starten met opbouwen.
Vanaf 7.30 uur kunnen de eerste fietsers starten op zondag. Alles moet dan klaar zijn
(spek en eieren, hotdog, wafels/ijs). Helpers starten om 6.30 uur.
Werklijst volgt per mail.
Infoavond dinsdag 28 mei
THEMA - AVOND rond "LEREN LEREN" op dinsdag 28 mei om 20.00u in de
turnzaal van de GBS. Helpende handen? Neem contact met Carine Stans. Marleen,
Marc, Stefaan gaan helpen.
Proclamatie 6e leerjaar woensdag 26 juni

Traditiegetrouw zal het OC de receptie verzorgen.
We beginnen om 18 uur met de voorbereidingen.
Aankopen? Verder bespreken volgende vergadering.
Halloween 2013
Sponsors? Verantwoordelijke? Sonja blijft dit doen.
Schoolfeest
Lijst Dirk zal nog komen.
Varia
Einde vorige vergadering – besloten zitting - is er gesproken over opsplitsing klassen.
Punt aan Dirk brengen.
Werven van nieuwe leden: Tijdens schoolfeest? T-shirts met logo oudercomite. Bart
vraagt na wat dat gaat kosten. Marc vraagt ook na (borduren).
Een info standje op schoolfeest? Flyertjes? Op podium voorstellen? Jolanda en Bart
gaan hierover nadenken.
Rondvraag
Geen punten
Besloten zitting

Volgende vergadering (laatste vergadering van dit schooljaar) woensdag 12 juni, 20
uur in leraarslokaal Viejool.

