Leefschool Toverbol

Wittestraat 116

2020 Antwerpen

 03/248 00 48  03/248 85 68  directie.toverbol@skynet.be  www.toverbol.be

Verslag oudercomité
Woensdag 7 mei 2014
Aanwezigen: Ayse (mama van Semih) Bouchra (mama van Yasmine, Omaima, M. Amine en
Aya), Else (mama van Storm en Sejer), Sibel (mama van Berat en Burak), Claire (mama van
Noam), Tine (mama van Emil en Mona), Juf Wendy

1. Evaluatie paasontbijt (04/04)
-

-

55 broden (per klas 5 broden, waarvan 1 bruin)

voldoende

Te veel brood, 4 broden per klas is

4 liter melk, 2 liter appelsap, 2 liter sinaasappelsap, 1 doos chocomelkpoeder

melk: te veel, 1 liter per klas te veel, appelsap en appelsiensap was goed, er waren 2
dozen chocomelkpoeder, dit was ok

-

kaas, voorgesneden en verpakt, 200 gr per klas

-

salami, 1 worst (halal) per klas

-

een halve pot aardbeienconfituur per klas

-

1 botervlootje (250 gr) per 3 klassen

Nu was er een beetje te veel, maar ook wat meer besteld. 200 gr per klas is goed.
Ok

Een halve pot per klas was te veel, 1 pot per 3 tot 4 klassen in voldoende
Te veel, 1 vlootje per 4 klassen is voldoende

-

gesuikerde cornflakes 1 doos (met 2 zakken) voor 2 klassen

-

petit gervais voor de kleuters én de lagere school (87 + 135)

-

rozijnen-notenmix, 1 per klas

-

2 komkommers per klas

-

Ok

Er was nog wat over (er waren veel kinderen ziek)
Te veel (4 zakjes over), enkel voor de lagere school geven
Ok

1 tros bananen en 7 appels per klas

Een beetje te veel, de kleuters hebben het fruit gehouden voor later op de dag.

Goed paasontbijt, er was genoeg hulp, ook enkele andere mama’s dan bij de soepacties of
oudercomité.
Het klaarzetten is ook heel vlot gegaan, de kinderen van de nabewaking hebben ook
meegeholpen.
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De boter was verdeeld op plastic bordjes, moeilijk om af te wassen (deze bordjes mogen
wel in de afwasmachine)
Misverstand, de klas die turnen had het eerste uur heeft direct na het turnen ontbeten in
plaats van ’s middags. Dit was echter geen probleem.
De overschot van het eten is verdeeld geweest.
Positieve evaluatie.

2. Concrete afspraken schoolfeest (24/05) vanaf 14u (juffen aanwezig vanaf 10.30u)
- thema Braderij
- Show: het optreden van de kinderen is in een verhaal gegoten.
- Na de show: mogelijkheden tot spelletjes in het thema ‘braderij’. Kraampjes bij de juffen,
er komen ook enkele oud-leerlingen helpen.
Een volle speelkaart kan ingewisseld worden tegen een ijsje, speelkaarten kunnen ook al in
voorverkoop verkocht worden aan een halve euro minder.
- De pannenkoekenman komt terug
- Er zijn hotdogs met halal worst
- oudercomité: desserten buffet is toch haalbaarder dan frietjes bakken, en is ook steeds
een groot succes. Beurtrol met de leden van het oudercomité.
Ook voor het verkopen van pannenkoeken zijn er mensen nodig (pannenkoekenman bakt
alleen maar), hier zijn al leerkrachten voor gevraagd.
OPBOUW
23 mei in de voormiddag (in de zaal van PiusX) podium opstellen – vrijdagnamiddag is er dan
generale repetitie.
Wie kan?
Claire,
Tine tot 10.30u,
Bouchra na school, Else misschien na school, Ayse na school
Er is nog een brief naar de ouders en er komt een lijst in de gang, om nog hulp bij het
opbouwen te vragen.
Zaterdag 24 mei
Kinderen worden om 13.30u op school gevraagd.
Vanaf 14u desserten buffet en tombola
Tombola mag opgesteld worden in het lokaal beneden, dit kan op slot (eventueel vrijdag al
opstellen?)
Desserten buffet niet vlak naast het pannenkoekenkraam zetten. Dit is duidelijker voor het
aanschuiven.
(houden we het desserten buffet open tijdens de optredens? Ouders willen kinderen wel
zien optreden, vragen aan Leah om even over te nemen?)
Desserten buffet wordt opgedeeld per hoeveelheid: alles voor 1 bon, alles voor 2 bonnen,
alles voor 3 bonnen. (1 bon = 50 cent)
Tine maakt papieren om aan buffet te hangen waarop dit staat.
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Desserten buffet
13.30u – 14.00u: Claire en Bouchra
15.00u – 16.00u: Ayse, Darifa, Claire
16.00u – 17.00u: Darifa, Claire
Tombola (altijd prijs, 1 euro voor lotjes)
Lotjes verkopen vanaf 14u, voor en na het optreden: Else en Fadime
Oud-leerlingen? Verkopen tijdens het optreden? 14u-15u, Vragen aan Sam en Sarah,….
Prijzen vanaf 15u: Bouchra en (Patricia, als ze kan), anders Ayse. Else vraagt of Patricia kan
komen.
Er kan nog een lijst gehangen worden zodat andere ouders nog kunnen aansluiten bij
desserten of tombola.
Nodig
- stiften nodig om bonnen af te tekenen (doorstrepen)
- wisselgeld voor Else (lotjes)
- een brief voor de ouders, oproep desserten buffet
woensdag 14 mei 8.30u
Tombola: prijzen, lotjes opkleven
Else; Claire, Ayse, Tine
3. Picknick (24/06)
Te weinig mensen van het oudercomité kunnen komen helpen.
Kunnen we het anders organiseren? Elke klas kan een eigen picknickmand meenemen.
Of de lagere school picknickt maandag op wieltjesdag?
Dit zal besproken worden op de personeelsvergadering van mei.
4. Ontbijt oudercomité (25/06)
9u in Brasserie den Tir.
Wendy reserveert.
5.Varia
* Soep op de stoep.
Het geld moet nog gestort worden maar niemand heeft de code om te storten.
Else informeert nog voor de code. Anders houden we het bij tot volgend jaar en storten we
het dan samen met het geld van volgend jaar.
* De muziekinstallatie is toegekomen!
Deze heeft uiteindelijk 413,50 euro gekost.
* Volgend schooljaar:
- waarschijnlijk hetzelfde urenpakket
- de klasgroepen worden wel veel diverser, Wendy gaat enkele voorstellen uitwerken om te
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bespreken met de leerkrachten om eventuele veranderingen door te voeren.
- Lokalen Bosschaertstraat: dit is nog altijd lopende bij het stadsbestuur en het
schoolbestuur)
- Het 6e leerjaar volgend jaar is een grote klas, 5e en 6e leerjaar wisselen volgend
schooljaar van lokaal.
* Schoolfotograaf (nieuwe fotograaf)
Niet iedereen vond de individuele foto’s dit jaar goed.
Kleuters staan er ook op met een knuffel en een gekleurde achtergrond, deze foto’s kunnen
niet gebruikt worden voor een kidsID.

Bedankt iedereen !
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