Eksel, 12 oktober 2016

Vergadering oudercomité 12/10/2016
Aanwezig: Marc, Anja, Inge, Bart, mr. Dirk, Petula, Johan, Conny, Mario, Niels,
Susan (later), Peter, Marnon
Verontschuldigd: Ilse, Nienke, Inge Dolders
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post
24/10 is het weer algemene vergadering van de cultuurraad. Petula zal de honneurs
waarnemen.
Verslag vorige vergadering

Projecten
2/10 HerfstBBQ
De opkomst en opbrengst zijn te vergelijken met vorig jaar. Er was een klein
misverstand met de bestellingen maar dit is professioneel opgelost door Barbelicious.
Dag van de Leerkracht
Leerkrachten waren heel blij met frietjes.
Halloween
Inschrijvingen: Er zijn al meer voorinschrijvingen dan vorig jaar.
Catering: Alles verloopt zoals gepland.
Foto’s: Dochter van Ilse Dolders zal foto’s nemen.
Takenlijst Halloween: Deze moet nog aangevuld worden.
Griezeltocht: samenkomst met de deelnemers is geweest op 11/10.
Controle aan het bos en splitsing: er zijn personen voorzien
Affiches: Deze liggen klaar. Marc brengt de flyers naar GBS.
Materiele steun gemeente is goedgekeurd.
We gaan dit jaar gratis tickets uitdelen voor kansarme in onze gemeente. Dit zal
gecoördineerd worden door het OCMW

Sint Maarten
GBS doet niet meer mee wegens organisatorische redenen.
Op het evenemententerrein naast de tennis mogen we geen vuur stoken. Het vuur
zal doorgaan op de wei aan de Winnerstraat.
We houden onze vaste Viejool prijzen aan.
Er moeten een aantal bouwhekken geplaatst worden op de wei om aan te geven
waar het hout kan gelegd worden.
Nieuws van het Schoolbestuur

LOK
Huis van het kind: de bouwprocedure is opgeschort.
Kinderopvang: ze zitten momenteel aan de limiet maar er zijn nog geen wachtlijsten.
Er zullen ook weer 2 infoavonden komen.
Het OCMW gaat een infoavond organiseren over kinderarmoede. Verdere informatie
volgt nog.
Varia
Schoolvervoersplannen:
Juni 2016:
In het begin van het schooljaar was de gemeente gestart met de herziening
van de schoolvervoersplannen. 2 weken geleden hebben we daar feedback
over ontvangen. Er zijn heel veel voorstellen en opties om de verkeerssituatie
aan te passen, maar nog weinig concrete plannen.
In de zone 30 van de Schoolstraat staan zowel dynamische als vaste borden.
De dynamische borden zijn daar dus overbodig en zullen verplaatst worden
naar de Groenstraat.
September 2016:
Sinds enkele dagen zijn de dynamische borden verplaatst van de Schoolstraat
naar de Groenstraat. Er zal een officiële inhuldiging voorzien worden samen
met de Gemeente.

Rondvraag
Anja:
Er staat geen vast bord zone 30 komende van het Gemeenteplein in de
Schoolstraat.
 het zal doorgegeven worden aan de werkgroep.
Kalender /brief halloween / gezocht lakens … werden niet aan alle leerlingen
meegegeven?
 De leerkrachten hebben toch de aantallen afgeteld. Dirk kijkt het na.
Conny:

Er is een melding geweest dat de buschauffeur door het rood reed? De
algemene rijstijl is niet aangepast aan busvervoer.
 Dirk neemt dit mee.

