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Verslag oudercomité donderdag 7/2/2019
19.15 uur
Aanwezig: Inge, Miet, Lieke, Chaima, Griet, Darifa, Tine, Sabine
Verontschuldigd: Wendy, Canan, Isabel, Bouchra

1. Soepmoment 24/1 evalueren en volgende soep 21/2 organiseren.
Er was genoeg soep, weer een tekort aan brood.
Bouchra zal volgende soep het brood gaan halen, Griet en Ferre nemen weer
de soep aan.
Eventueel nog meer broden bestellen? Vorige keer waren er 60 broden
besteld. Nog eens informeren bij de ouders die zijn komen helpen of er
effectief te weinig brood was?
De laatste soep is gratis, kinderen moeten geen 50 cent meebrengen.
2. Koffie –en theeverkoop
Donderdag 14 feb wordt de koffie ingepakt. De thee is allemaal al hier.
Miet, Inge?, Sabine, Darifa, Tine,
In het lokaal van het 1e leerjaar.
Isabel bezorgt de nodige papieren voor de verdeling?
Vrijdag krijgen de kinderen de koffie en thee mee naar huis.
Beloning voor de koffieverkoop:
Fase 2 van de natuurspeelplaats, Wendy heeft alle info
De kleuters zijn al met voorbereidend werk bezig, dit gaan alle leefgroepen
ook doen.
Helpende ouders, pas in maart.
Wat wordt er gedaan van de koffiemeter?
- Bak met speelgoedauto’s (in zakjes per 5 in de speelotheek)
- 1 week geen huiswerk (komt nog)
- Nieuwe instrumenten (worden besteld)
- 2 nieuwe basketballen (worden besteld met de batterijen)

- Rolschaatsen (zijn er al)
- Trefbaltotnooi (gaat meester Dean organiseren tijdens de middag)
- Kleuren tijdens de speeltijd (gaat Juf Joke organiseren)
- Verstoppertje spelen is al gebeurd, maar zal nog eens gebeuren want
leefgroep C was er niet
- Film kijken met de hele school: vrijdag voor de krokus (1 maart)
(verscheidene zalen maken met een ticketjes, juf Leny en Sarah S.
organiseren) (vanuit het oudercomité popcorn voorzien?)
40 zakken popcorn (zoet) voorzien (4 zakken per klas) met ice tea
brikken van 2 liter ice-tea(zonder priki, perzik), 30 brikken. In de colruyt. 3
pakken koffiefilters. (van 100 stuks) Wie kan ze halen? Chaima kan alles gaan
halen. Woensdagvoormiddag komen afzetten (27 feb)
Wie kan er komen helpen? Pauze, popcorn en drank staat klaar op de
speelplaats, per filmzaal een ander kwartiertje pauze, beker moet leeg zijn,
popcorn mag mee naar de klas
14.10, 14.30
hulp: 14u alles klaarzetten (Griet zal proberen maar kan nog niets beloven,
Inge kan om 13.50u, Sabine moet nog nakijken.)
- Zoveel mogelijk gekke dingen op 1 dag (week van 1 april)
Activiteit waarbij alle klassen door elkaar werken (zal gebeuren bij carnaval)
verschillende workshops
- Juffen wisselen eens van klas, moet nog georganiseerd worden
3. Evaluatie winterwensenfeest en opening natuurspeelplaats
Het was koud maar gezellig, zeker voldoende desserten.
Omdat het daar niet té groot is, is het wel gezellig.
Genoeg keuze van eten en drinken.
Er was niet te veel over.
Voor de kinderen waren de speechen nog wat te lang.
4. Carnaval woensdag 27/2
Workshops op woensdag.
Kinderen komen verkleed
(vrijdag film, popcorn en ice tea)
5. Evacuatieoefening 11/3
Evacuatieoefening, niet met rook.
Maar wel met een obstakel
6. Weekverblijf leefgroep A
Boerderijklassen (er zijn wel geen dieren) naar Nederland, uitstappen naar
boerderijen met dieren zijn mogelijk. Maar dit kost veel geld extra. We
hebben het bosklassen genoemd.
Er is een weldoener, er is een bijdrage maar dit is vooral voor de kinderen die
het moeilijk kunnen betalen.
Nog geen zicht op hoeveel kinderen er niet meegaan.

Ouders moeten toestemming geven dat hun kind mee naar het buitenland
mag (langs districtshuis, een papier gaan halen)
Volgende keer binnen België blijven.
7. Financieel verslag
Hetzelfde van vorige keer, Inge heeft nog bonnetjes bij van de thee, ook de
factuur van de koffie moet nog komen
Ondertussen is die aangekomen bij Wendy
8. Nieuws van de school
/
9. Vragenronde
- kunnen ouders ook iets geks doen op de gekke dag?
10.

Volgend oudercomité

Maandag 11 maart 19.15u

