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Verslag oudercomité donderdag 25/4/2019
19.15 uur
Aanwezig: Wendy, Miet, Lieke, Darifa, Karima, Chaima, Bouchra, Tine, Isabel, Canan
Verontschuldigd: Griet

1. Evaluatie paasontbijt 5/4
Bestelling was vlot gegaan.
Verdeling donderdagavond was ook vlot.
Er was niet zo veel over. Enkele kinderen hadden geen boterhammen bij voor
’s middags dus die hebben nog brood kunnen eten.
Yoghurt was er wel over, chocopoeder…
Maar geen grote voorraden.
Voor volgend schooljaar, kan iemand anders de bestelling overnemen van
Isabel? Isabel zal mee ondersteunen.
Werkwijze: er is een blanco excel bestellijst per klas. Isabel bundelt dit dan
en doet de bestelling.

2. Verslag van schoolraad op 28/3
-

max capaciteit per klas
Zill, nieuwe leerplannen katholiek onderwoijs
Nieuwe manier van doorlichten 2.0
Huiswerkvisie
Natuurspeelplaats fase 2
Personeelsgegeven
Nieuw mailadres van de school

3. Schoolfeest 3/5
De werkgroep voorziet:
- optreden van de kleuters
- spelletjes en kraampjes
- gekke kapsels, springkastelen, 4 spelletjes

-

frietjes boven op de speelplaats
pannenkoeken
tombola in het lokaal van juf Suzy
Tussendoor free podium

Afspreken voor het labelen, en klaarzetten van de tombola.
Dinsdag na school.: Wendy, Lieke, Bouchra, Tine, Darifa, Karima, Canan.
Ook aan Inge en Griet vragen, Sabine?
In de gang van de school hangt een papier op waarop voor helpende handen
gevraagd wordt voor het schoolfeest. (opbouw..)
Tombolalokaal opent om 16.30u
Lotjes verkopen: vragen aan enkele kinderen van het 6e leerjaar + aan de
bonnetjes.
16.00u – 16.45u: Verkopen lotjes: Isabel en Darifa (rondgaan)
Tombolaprijzen uitdelen:
16.30u - 17.15u: Bouchra – Griet
17.15u – 18u: Canan – Karima
De mama van Wendy zal vrijdagnamiddag de tombola klaarzetten.
Wie kan nog komen helpen? 14.30u Isabel zal proberen.
Vragen aan Inge? Inge kan er ten vroegste zijn om 14.45u

4. Financieel verslag
/
5. Nieuws van de school
21 mei: Oudergroep dinsdag 21 mei om 13.15u Zo veel mogelijk ouders van
5 en 6. Workshop over sociale media, snapchat,…
Kinderen komen er jonger en jonger mee in aanraking. Er zijn ook soms
problemen mee. Toch belangrijk om ouders hierover in te lichten.
Iemand van buitenaf komt hierover vertellen.
Misschien ook de ouders van de kinderen van het 4e leerjaar uitnodigen?
Fietsenstalling: zal voor het 1e trimester volgend schooljaar zijn.
Buitenklasje: amfitheater, gaat nog niet zo goed vooruit.
Er
-

zijn nog dromen van de koffiemeter verwezenlijkt.
Week zonder huiswerk voor de paasvakantie
Klasdoorbrekend gewerkt
Vanaf maandag rolschaatsen
Het kleuren tijdens de middag is bezig

6. Vragenronde
Verkeer: alle scholen in de omgeving hebben een driehoek geschilderd gekregen op
straat voor de schoolpoort; ‘hier is een school’. Behalve de Toverbol. De school blijft
informeren of wij ook een driehoek krijgen.
Laatstejaars proclamatie: 27 juni 16u
Vorig jaar was er achterafbeen feestje met pizza’s en een fuif/feestje.
Eens informeren bij de kinderen wat ze dit jaar willen
Proclamatie voor de oudste kleuters: 20 juni + Info voor ouders over het 1e leerjaar
Etentje met het oudercomité.
Vorig jaar zijn we naar Lucy Changs geweest.
Doodle (tine stelt deze op) om in de week van 17 – 21 juni te gaan eten.
Doodle zeker invullen tegen een bepaalde datum. 19u afspreken in Lucy Chang
24 mei; forum.
Op allerlei locaties gaan er verhalen voorgelezen worden in verschillende talen, door
kinderen of ouders. 14.45u
Bouchra wil komen voorlezen. (Frans of Arabisch) (de kinderen kunnen komen luisteren in
de taal die ze willen)
Isabel: Spaans of Zweeds

