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Verslag oudercomité donderdag 18 oktober 2018
19.00 uur
Aanwezig: Wendy, Miet, Tine, Darifa, Chaima mama van Tasnime, Canan mama
van Feyza
Verontschuldigd: Isabel, Inge, Lieke, Sabine, Griet

1. Verwelkoming: oude en nieuwe leden voorstellen:
Welkom Chaima en Canan.
Wendy legt kort de werking van het oudercomité uit, wat is de schoolraad?
Wat is het huishoudelijk reglement?
2. Taakverdeling: voorzitter, verslaggever
Huidige voorzitter: isabel
Huidige verslaggever: Tine
3. Huishoudelijk reglement
Dit wordt doorgemaild met het verslag (versie van vorig schooljaar)
4. Verschil tussen een oudercomité en schoolraad
Aan de nieuwe leden is dit uitgelegd door Wendy.
In de schoolraad zit juf Miet voor het personeel en Tine voor de ouders.
5. Data oudercomité voor 2018-2019 (agenda meebrengen)
Er is vraag om eventueel eens te bekijken of het oudercomité niet vroeger gezet
kan worden? Of later? 19u is net bedtijd voor een aantal kinderen.
We kunnen hier nu niet over beslissen omdat er veel leden niet zijn. Dit kan
eventueel volgende keer ook besproken worden.
We stellen voor om net zoals vorig jaar weer afwisselend een maandag en een
donderdag te kiezen voor het oudercomité.
Eerstvolgende datum:

Maandag 19 november, 19u (dan bekijken we ook het meest geschikte uur voor
de volgende bijeenkomsten)
December: geen oudercomité
Donderdag 10 januari
Donderdag 7 feb
Maandag 11 maart (voorbereiding paasontbijt en ook zeker al het schoolfeest
mee voorbereiden, het volgende oudercomité is te laat)
Donderdag 25 april (schoolfeest 3 mei)
Maandag 20 mei
Donderdag 13 juni

6. Organisatie Halloween vrijdag 26 oktober
Griezelbuffet: alle klassen maken een hapje (behalve leefgroep B, die zijn op
uitstap in de voormiddag) Ook de mama van Wendy gaat enkele dingen maken
voor op het griezelbuffet.
Om 12.30u wordt het buffet klaargezet.
Het oudercomité maakt griezeldrank; groene muntsiroop, + rode ‘bloed’
grenadine..
Inge had doorgegeven dat ze kan komen helpen, Vrijdag vanaf 12.30u?
Eventueel ook Canan kan komen helpen, zij kijkt dit nog na.
Darifa kan om 14u mee komen helpen (+ opruim)
Buffet bij goed weer; buiten op de speelplaats, anders in de inkomhal.
Eventueel nog kannen meebrengen van thuis om de grenadine in te doen?
Aankopen: groene en rode grenadine. Miet gaat grenadine kopen, 2 flessen munt
en 2 flessen rode grenadine (rode grenadine is hier misschien nog (Miet kijkt na))
7. Stand van zaken omtrent thee –en koffieverkoop
De mengeling van de Toverbol thee hebben we ondertussen geproefd en
goedgekeurd. We willen wel graag zakjes van 100 g in plaats van 80 g verkopen.
Inge heeft een mengeling gevonden van appel, rozenbottel, appelsien en hibiscus.
Daar heeft ze aan toegevoegd: anijs, kaneel, venkelzaad, korianderzaad en linde.
Dit zou dan op 11,06€/kilo komen.
Inge mag al 13 kilo thee bestellen van de basismengeling (nu is er een promo op
die basisthee)
Etiketten: Tine ontwerpt.
Welke zakjes gaan we gebruiken? Om het formaat van het etiket te bepalen.
Zakjes voor 100 g, Canan gaat op zoek naar goedkope theezakjes.
8. Soep 22 november 2018 en soepouders

Bouchra heeft alle soepmomenten vrij genomen, en wil brood bestellen, 50 broden
zoals vorig schooljaar.
Griet kan de soep ’s morgens aannemen.

Er zijn al enkele soepouders:
Joke: mama van Acem (Sibel)
mama van Tasnime (soep maken)
ouders van Alejandro komen helpen
Ilse: mama van Zakaria en Anawar
Charlotte: mama Berkani
Suzy: mama van Feyza
Wendy spreekt die mensen nog aan om verder af te spreken en alle datums te
bekijken. Nog geen zicht op de soepouders voor het lager.

9. Financieel verslag
Soepgeld komt op rekening van het oudercomité.
Er staat momenteel 1917,01 euro op de rekening.

10. Nieuws van de school
- 18 januari is het nieuwjaarsreceptie, de nieuwe speelplaats wordt dan officieel
geopend.
Er staat nog een 2e fase op de planning (fietsenstalling, tuin achter de rode muur)
Een dessertenbuffet, zal er ook komen. Ouders mogen desserten maken.
- Klasnamen in de kleuterschool: we hebben nieuwe namen bij de kleuters:
regenboogklas, maanklas, sterrenklas, zonneklas.
11. Vragenronde
-/

