Eksel, 14 oktober 2014

Vergadering oudercomité 14-10-2014
Aanwezig: Marc, Marleen, Bart, Anja, Conny, Ilse, Petula, Mario
Verontschuldigd: Vinke, Jolanda, Nathalie Drees, Veerle, mr. Dirk, Inge, Johan,
Nienke, Kevin Wysmans
Verwelkoming
Welkom aan Petula en Mario. We doen even de ronde van de tafel om iedereen voor
te stellen.
Post
Fietshelmen. Er zijn enkele meldingen van ouders binnen gekomen i.v.m. het dragen
van helmen tijdens schooluitstappen. Het is bij wet niet verplicht om er een te dragen,
maar we willen het gebruik ervan toch promoten. Misschien is het een idee om een
aantal helmen aan te kopen voor school? Kinderen die er zelf geen hebben kunnen
er een van school lenen. Marleen stelt voor om een groepsaankoop te doen om de
prijs te drukken. Misschien is een combinatie van beide de oplossing?
Verslag vorige vergadering
Geen vragen/opmerkingen.
Projecten
Sint Maartenvuur
Normaal was dit op 8 november. Er is dan reeds een andere activiteit op de tennis.
Nieuwe datum zou 10 november kunnen zijn. Dit wordt nog even besproken met het
OC van de GBS. De locatie blijft evenwel ongewijzigd.
Teutentocht
De gemeente heeft een oproep via de website gedaan om een vereniging uit Hechtel
te zoeken die komende editie wil organiseren. Er zijn geen verenigingen gevonden
die de uitdaging willen aangaan. We zijn dus gevraagd om de editie 2015 terug te
doen. Editie 2015 zal doorgaan op 17 mei 2015. De vergaderingen worden
bijgewoond door Ilse, Marleen en Bart.
Dag van de Leerkracht

Op 10 oktober hebben we de leerkrachten getrakteerd op een lekkere spaghetti
maaltijd. De reacties waren allemaal positief en dit was ook te merken aan de
hoeveelheid pasta die er geconsumeerd is.
Herfstbarbecue
Algemene indruk was positief, al leek er minder deelnemers te zijn dan vorig jaar. We
wachten nog even op de feedback van Dirk.
Halloween
De voorbereidingen zijn volop aan de gang. De paden in het bos zijn gemaakt. De
affiches zijn klaar. Kan iedereen er een aantal ophangen. Ook de takenlijst is
beschikbaar en gaat rond.
Infoavond LOK ivm zindelijkheid
Eerstvolgende infoavond is op 21 oktober. Normaal was het onze beurt voor
zaalbediening maar aangezien infoavond doorgaat in Hechtel hebben we gewisseld
met Ter Duinen.
Nieuws van het Schoolbestuur
Varia
De linken op de website naar de verslagen van afgelopen vergaderingen werken niet
allemaal. Bart kijkt dit na (is gedaan op 17/10/2014)
Onveilige Situatie Groenstraat: de vraag is binnen gekomen om een petitie te starten.
Een digitale petitie is gemakkelijker te regelen dan elke dag aan de poort te staan
met een papieren versie. Dit idee wordt besproken op de vergadering van November.
Rondvraag
Marc vraagt aan Petula en Mario of ze nog komen, ze zeggen beiden ja.

