Eksel, 04 februari 2015

Vergadering oudercomité 04-02-2015
Aanwezig: mr. Dirk, Ilse, Bart, Anja, Mario, Marc, Johan, Marleen
Verontschuldigd: Inge, Nancy, Conny, Jolanda, Sonja, Petula, Nienke, Wesley, Vinke
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post
Limburg.net organiseert op 20-21-22 maart 2015 een opruimactie. Ze geven 15€ per
opgeruimde kilometer.
 We doen hier niet aan mee.
Verslag vorige vergadering
Verslag oktober:
De opbrengst van Sint Maarten is nog niet overgedragen aan het buscomité.
Marc gaat datum vastleggen om met samen met OC GBS de opbrengst te
overhandigen.
Verslag november:
De verslagen op de website zijn allemaal up to date gebracht.
Verkeerssituatie groenstraat: Dirk heeft een persoon die gemachtigd opzichter
wil worden gevonden, maar de volgende opleiding is pas in 2016. Marc gaat
dit opvolgen en feedback aan Dirk geven. Een petitie is hierdoor nog niet aan
de orde, we gaan eerst dit afwachten.
Sensibilisering ivm fietshelmen: Dirk volgt dit verder op.
Projecten
Kerstontbijt
Het kerstontbijt heeft een mooi centje opgebracht, mede dankzij Colruyt (sponsoring
van 155 euro.) De werkgroep heeft goed werk geleverd. Bij volgende editie zouden
er grotere placemats moeten voorzien worden.
De actie tegen kinderarmoede heeft 250€ op gebracht. Het schoolbestuur en Dirk
zullen deze fondsen beheren en aanspreken voor kinderen van de school die het wat
moeilijker hebben. Deze actie gaan we tijdens volgende edities zeker herhalen.

Nieuwjaarsreceptie
Het was wel gezellig en lekker. De act van het OC kreeg positieve commentaren. De
leerkrachten waren onder de indruk van onze gift. Om ons te bedanken hebben de
leerkrachten ons een kaartje gestuurd. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop
van laptops en tablets. Een officiële cheque zal met schoolfeest overhandigd worden.
Kienen
Dirk zoekt een paar helpende handen om tijden de pauze tombolalotjes te verkopen.
Kinderfuif
Editie 2015 zal plaats vinden op 28 maart. De werkgroep is nog op zoek naar een
thema en vraagt onze mening. Het thema “Foute Party” wordt naar voor geschoven.
We gaan dit jaar geen snacks verkopen, maar wel Cava. Er is ook voorgesteld om
een cocktail aan te bieden. Zouden we ook mensen van buiten de school uitnodigen?
We gaan niet expliciet flyeren aan andere scholen maar zullen wel een advertentie in
het Grafiekje plaatsen.
Teutenroute
De Teutenroute vindt plaats op zondag 17 mei. Volgende werkvergadering is op 18
maart. Tegen die vergadering zou onze sponsering rond moeten zijn.
Nieuws van het Schoolbestuur
Geen nieuws goed nieuws.
Varia
De communicatie over het doorschuiven van de kleuters van PK1 naar KK1 verliep
via een brief. Een aantal ouders hadden deze belangrijke zaken toch graag
persoonlijk gehoord ipv een brief. Dirk neemt dit mee.
Bij de verdeling van de brieven rond de Kienkaarten is er iets misgegaan. Het is niet
de eerste keer dat er iets mis gaat met de verdeling van de brieven. Dirk neemt dit
mee.
Rondvraag
Dirk:
Waar kunnen we volgens jullie het beste een Hobunit plaatsen?
 Plaatsing naast de “computerklas” zou ideaal zijn, doch praktisch
niet haalbaar. Misschien op de plaats waar ze vroeger stonden,
maar dan zo dicht mogelijk tegen de draad?
Er zouden nieuwe turn T-shirten moeten bijbesteld worden.
 Dirk mag de hoeveelheden aan Marc doorgeven.
De infoavond voor instappende kleuters is al geweest bij de GBS. Wij hebben
een brief gemaakt waarin staat dat onze infoavond nog komt in mei.

