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Verslag oudercomité maandag 2 oktober 2017
19.00 uur
Aanwezig: Wendy, Griet, Karima, Isabel, Tine, Miet, Veerle, Lieke,

1. Verwelkoming: oude en nieuwe leden voorstellen
Foto’s leden: Foto’s (met kinderen erbij) doormailen naar Miet. (zie vorig verslag)
2. Taakverdeling: voorzitter, verslaggever
voorzitter maandag: Isabel, voorzitter donderdag: Miet
verslaggever: Tine
3. Huishoudelijk reglement
ok
4. Data oudercomité voor 2017-2018 plannen
Om toch zoveel mogelijk mensen mee te laten doen met het oudercomité wisselen
we elke maand tussen een maandag en een donderdag.
Nieuwe data:
do 16 nov in plaats van 13 nov
ma 4 dec
do 18 jan ipv. 15 jan
ma 5 feb
do 8 maart ipv. 5 maart
ma 23 april
do 17 mei ipv. 14 mei

ma 11 juni

5. Koffieverkoop (strookjes)
Leerkrachten hebben een doos, enveloppen van kinderen komen in de klas bij de
juf, juf controleert elke envelop even of het geld klopt.
Wendy krijgt de dozen van de juffen en kijkt nog eens na (donderdag) geld wordt
eruit gehaald, Miet krijgt op het einde van de week (vrijdag) de strookjes, Isabel
verwerkt in het weekend de briefjes in een grafiek.
Isabel moet excell klaslijsten hebben (aan Eric vragen, Eric mailt deze lijsten naar
Miet).
Per kind, 8 strookjes?
Er zijn al genoeg strookjes geniet om te beginnen verkopen
353 extra strookjes zijn al geniet.
De briefjes gaan maandag 9 oktobermee.
Inpakken: donderdag 7 dec, direct na school voor wie kan. Klaarzetten in het lokaal
van het 1e.
Stickers (bedankt), Miet heeft er nog, Isabel heeft dat bestand (mailt dit nog door
naar Miet)

6. Voorbereiden van Halloween 27 oktober (film)
Alles schuift een half uurtje naar voor; een half uur vroeger eten, een half uurtje
vroeger spelen en dus een half uur vroeger aan de film beginnen.
De kleuters kijken naar "Gruffalo" in het zaaltje aan de bosschaertstraat.
Zij starten om 13u00 met de film.
Graag hadden zij om 14u gepauzeerd om popcorn en Ice Tea te eten en te
drinken.
Dit liefst buiten op de speelplaats van de Bosschaertstraat bij goed weer.
Bij slecht weer waarschijnlijk in eigen klas.

De lagere school zal naar "Monster House" kijken in de turnzaal.
Zij starten om 13u00 met popcorn en Ice Tea en beginnen dan te kijken naar de
film.
Geen forum die dag, anders krijgen ze de film niet uit, dus ook geen forum voor
ouders!
Ice tea zonder prik + pop corn (pop corn in koffiezakjes)
Ouders vragen om te komen helpen uitdelen, lijst wordt opgehangen. Miet maakt
de lijst.
Karima haalt ice tea en pop corn.
Wendy kijkt de hoeveelheden na

7. Data soepmomenten en bijsturingen organisatie
Wendy vraagt de grote keuken, dit is ondertussen in orde, de keuken van het Huis
kan gebruikt worden.
Do 16 nov
Do 14 dec
Do 25 januari
Do 1 maart
Griet en Tine zijn vorig schooljaar elke donderdag geweest, maar dit schooljaar
werken ze op donderdag.
Toch 3 tot 4 personen nodig,
Bouchra wil helpen bij de soepmomenten en ziet het zitten om het brood te
bestellen. Tine kan ’s morgens de soep nog aannemen in de keuken en ‘labelen’
maar moet daarna gaan werken.
Informeren welke mama’s dit nog mee willen trekken?
Van het 1e leerjaar wil de mama van Mohamed Mesaoudi ook zeker meehelpen.
Nog extra soepmama’s bevragen.

8. Financieel verslag
hetzelfde als vorige keer
9. Nieuws van de school
- Wie kijkt er op de kalender op de schoolwebsite?
Dit is toch veel werk om dit er allemaal in te zetten.
Is toch wel praktisch, maar moet meer bekend gemaakt worden.
Zal zeker zijn nut hebben, reclame van maken in de gang.
- groene bevers: kinderen die mee willen helpen met de tuin, mee met het groen helpen.
Kinderen moeten zelf iets maken om zich kandidaat te stellen, in groene bus steken.
- Dag van de leerkracht 8.15u vip juffen, gala, kinderen mama’s en papa’s als paparazzi
(fototoestel)
In de namiddag om 15u (of tussen de middag) muziek en dans

10. Vragenronde
- opmerking van Ferre, de kleuters hebben moeilijke kraantjes. Moeilijk om te drinken.
Wendy kijkt na of de kraantjes gemakkelijker gemaakt kunnen worden? (Tine brengt
een opstapje mee om te proberen of dit helpt)
- Themaklassen, slapen op school? Nog niet meegenomen naar de
personeelsvergadering. Wendy zet het op de agenda.

