VERSLAG OUDERCOMITE 17 september 2018
Aanwezig voor de ouderraad: Miranda, Jo, Lieselot, Liselotte, Sofie, Isabelle, Laurence,
Ilse, Angela, Ann-Sofie, Eva, Ine
Aanwezig voor de school: Juf Stefanie , Juf Hilde , Dir. Veronique
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Goedkeuring vorig verslag
•

Goedgekeurd

2. Nieuws uit de school
61 kleuters gestart in september. Op 1 februari 2019 is er teldag (belangrijk voor

•

volgend schooljaar) er worden nog 13 extra kinderen verwacht
106 lagere school (lichte stijging tov vorig jaar)
11 kinderen in het 5° leerjaar
•

5de leerjaar is goed gestart, leerlingen en juf zijn enthousiast

•

Nieuwsbrieven worden vanaf nu wekelijks verstuurd via de mail, hiermee wil de
school tegemoet komen aan de vraag om meer info van de ouders.

•

Fruitmoekes starten op 4 oktober, subsidie werd hiervoor aangevraagd. Best op
voorhand afspreken wie beschikbaar is via google docs. Er wordt opnieuw een
oproep gedaan voor helpende handjes.

3. Nieuws uit het oudercomité
• welkom nieuwe leden :
o
Ilse mama van Laura (1°leerjaar)
o
Isabelle mama van Alessia (1°kleuter) en Matteo (3°kleuter)
• Ideetjes voor nieuwe financieringsprojecten
o
bijdrage voor de laptops
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o

Kleuters 4 lichtere laptops (per klas 1) 500€/stuk
Lager voor elke leerkracht 700€ - 5 stuks + voor kinderen 1 per klas
(lichtere laptop) 500€
Totaal budget 8000€ - voorstel om 6000€ te sponsoren
Loopfietsen voor de kleuters liefst metaal met echte luchtbanden
(Decathlon 35€/50€ of Baert +/- 100€)

•

Overlopen en taken verdelen komende activiteiten:
o Pannenkoeken: Ann-Sofie stuurt de mail, 2 oktober brief meegeven,
antwoord tegen 15 oktober, pannenkoeken meegeven vrijdag 26 oktober.
TO DO Etiketten bestellen. Donderdag 25 oktober zakken vullen en
etiketten plakken.
o Chalet aan de ijspiste werkgroep Ann-Sophie, Juf Brigitte, Juf Carine, Ine
o Kaas- en Wijnavond (23/2/2019) : Sofie D, Kelly, Lieselot, Eva, Laurence,
juf Marleen, Juf Hilde
▪ Datum en zaal liggen vast – OC Eikenhove
▪ Frisdrank af te nemen van de zaal
▪ De zaal is maar beschikbaar vanaf ’s ochtends dus iedereen van het
oudercomité zal gevraagd worden om te helpen klaarzetten
o Frietjesdag 1 maart 2019

•

Evaluatie Welkomdag: heel gezellige avond, goed concept. Betere afspraken
maken qua timing zodat een betere schatting kan gemaakt worden van
bestellingen.

•

Schoolraad – Ann-Sofie sluit zich aan

4. Varia
•

Inzet van de leden op evenementen – graag ook tot op het einde/opkuis

•

Voor de veiligheid mogen kinderen niet helpen op evenementen

•

Foto’s maken bij events: wie heeft interesse? Miranda, Elise, Lieselot (opnemen in
het werkschema) – voor publicatie nagaan of de ouders toestemming hebben
gegeven.

•

Facebookpagina onderhouden – rekening houden met privacy richtlijnen – AnnSofie zal berichten posten

•

Herstellen trein en picknickbank op de speelplaats

•

Verf met structuur voor over de verf op de speelplaats – nu glad als het regent.

•

Verven fietsparcours – najaar

•

Gemachtigd opzichter aan de straat?
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•

Vastleggen volgende vergaderingen dinsdag 13/11/18, woensdag 16/01/19,
donderdag 28/03/19, maandag 3/06/19
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