VERSLAG OUDERCOMITE 16 januari 2019
Aanwezig voor de ouderraad: Lieselot, Lindsay, Ilse, Miranda, Elise, Eva, Liselotte,
Jozefien, Ann-Sofie, Angela, Ine V.
Aanwezig voor de school: Juf Carine , Juf Brigitte, Dir Veronique

1. Goedkeuren vorig verslag
ok
2. Nieuws vanuit de school
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Stand van zaken bouwwerken: de werken zijn gestart, er wordt een
nieuw deel aangebouwd aan het bestaande deel. Het einde is voorzien
voor juni 2019.
Na de verhuis van de klassen zal de opvang worden ingericht in oude 2de
kleuterklas en de klas van schrijfdans.
Het 5de en 6de leerjaar komt in de gang van de refter. De computerklas
zal weer worden vrijgemaakt.
Evaluatie Rode Neuzen: de school heeft 1000€ ontvangen om in het
kader van de actie iets te voorzien voor de kinderen. Het idee is om een
snoezelhuisje te maken op de speelplaats.
Via PWA heeft de school een klusjesman gevonden die op regelmatige
basis kan langskomen
Turnzaal heeft nieuwe ledverlichting
Banken en trein zijn nog niet hersteld – klusjesman zal dit oplossen
Brigitte Minne komt voorlezen in maart
In januari zijn er 2 nieuwe peuters gestart, in februari zullen er nog 3
kindjes bijkomen
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3. Nieuws vanuit het OC
•

Evaluatie chalet aan de ijspiste : mindere opkomst maar nog redelijk
resultaat. Er wordt veel volk weggetrokken door de bar aan de
schaatspiste zelf.

•

Kaas- en Wijnavond (Kelly, Lieselot, Laurence, Eva, Juf Hilde, Juf
Marleen, Juf Sofie): uitnodigingen worden volgende week meegegeven.
Eikenhove werd volledig afgehuurd, de kleine zaal wordt gebruikt voor
kinderanimatie en er wordt ook een aperitiefruimte voorzien. Kaasboer
en charcuterie blijven van zelfde leverancier. Het werkschema volgt in
februari.

•

Nieuwe leden: nog een oproep doen, idee om een boekje te maken met
info over het oudercomité of een briefje meegeven op het oudercontact.

•

Evaluatie Grote Voorleesweek: de kinderen vonden dit heel boeiend, voor
de oudere kinderen zijn leesideetjes welkom

4. Varia

•

Kerststal afbreken

•

Aankoop eigen percolator voor chocomelk? Aanbod van een papa om
materiaal te gebruiken

•

Frietjesdag vrijdag 1 maart 2019

•

Volgende vergadering donderdag 28 maart 2019
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