Eksel, 24 November 2014

Vergadering oudercomité 24-10-2014
Aanwezig: Marc, Bart, Nienke, Marleen, mr. Dirk, Inge, Johan, Anja (later), Conny
Verontschuldigd: Vinke, Jolanda, Nathalie Drees, Veerle, Kevin Wysmans, , Petula,
Mario, Ilse
Verwelkoming

Post

Verslag vorige vergadering
Door de Halloween drukte is het verslag van vorige vergadering nog niet gemaakt.
Dit wordt samen met het verslag van deze vergadering gemaakt.
Projecten
Herfstbarbecue
Er waren ongeveer evenveel inschrijvingen als vorig jaar (ong. 300 menu’s). De
opbrengst gaat naar een nieuw fietshuisje voor de kleuterspeelplaats.
Sint Maartenvuur
Het vuur ging door op 10 november. De opbrengst was zeer goed en zal ook dit jaar
weer gedoneerd worden aan de schoolbus.
Halloween
Halloween 2014 was een zeer geslaagde editie. Alles liep vrij vlot. Er blijven altijd wat
kleine aandachtspuntjes, enkel worden hier opgesomd:
 Goed aanduiden dat mensen met tickets niet moeten aanschuiven
 Betere aanduiding voor de uren die de dag zelf vrijkomen.
 2 aparte sluizen voor de verschillende tochten, 2 aparte tenten voorzien?
 Aangeven waar het vertrekpunt is.
 Laten schilderen van borden voor inschrijvingen.
 Aangeving van splitsing na de Paenhoeve door een heksenkoppel?
 Er waren toch nog een 100tal zwart lopers. Volgende editie een controle
systeem inlassen?





Mogelijkheid tot lichtkrant? (omroep vertrek uren en extra info zoals geen
drinken, geen wildplassers, verkoop lampjes, …).
Nadar achteruit zetten.
Positionering jeneverhuisje te bezien.

Er liepen 1100 mensen mee. Spijtig genoeg kwam er weinig reactie op de oproep
naar foto’s.
Dirk wil ons toch nog officieel bedanken voor het kamperen op school. Hij vindt het
elk weer jaar geweldig dat we deze taken opnemen. Het is dan ook zeer leuk dat er
zo een fijn resultaat uit voortvloeit.
Volgende editie zal waarschijnlijk op zaterdag 31 oktober plaatsvinden. Dit moet nog
bekeken worden in het Halloween comité. Conny zal samen met Marleen het
Sp(r)ookjesbos voor hun rekening nemen.
Infoavond LOK ivm zindelijkheid
Het was een geslaagde avond met vooral uitbreiding en opfrissing rond dit thema.
Nieuw binnenkort is de Facebook pagina LOK HE
Kerstontbijt
Vorig jaar hebben we een deel van de opbrengst (namelijk de cava verkoop) aan de
meneer Konijn actie geschonken. Dit jaar is er geen meneer Konijn actie.
Op het don Boscocollege gaat een deel van de opbrengst naar de kinderen/gezinnen
van de school die het wat moelijker hebben. Misschien is dit voor ons ook een goed
idee. We bespreken met het schoolbestuur/directie hoe we dit kunnen waarmaken.

Nieuws van het Schoolbestuur
Lokaal Overleg Comite & Schoolbestuur stelden in hun laatste vergadering nogmaals
voor om de schooluren aan te passen. Het SB heeft hier de boel afgehouden.
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)
14/10/2014: 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.
 Er is een persoon die gemachtigd opzichter wil zijn. We gaan dit voorstellen aan
de gemeente voordat we met een petitie starten

14/10/2014: fietsenhelmen
 Wist je dat…
… bij 38% van de ongevallen met de fiets het hoofd geraakt wordt? Bij kinderen van
1 tot 5 jaar is dat zelfs 55%. Bij kinderen van 6 tot 10 jaar is dat 48%.
… verwondingen aan het hoofd de belangrijkste doodsoorzaak zijn bij
fietsongevallen?
… je dankzij het dragen van een helm het risico op hoofdletsel met 75% vermindert?
BIVV heeft een brochure rond fietshelmen die ze gratis ter beschikking stelt.
Momenteel stellen we voor om een sensibilisering te starten.
Nieuwjaarsreceptie
06/01/2015: Wie doet wil er meewerken aan een act om de cheque te overhandigen?
Conny, Bart, Marc, Marleen, (Inge) doen wel mee.

Rondvraag
Dirk: Ellen van het secretariaat is bevallen van een dochter Louise. Ook namens het
OC een welgemeende proficiat.

