
 

Verslag Vergadering Oudercomité van 16/12/2014 

 

 

Aanwezig 

 

Voor het oudercomité: Geert De Wulf, Kathleen De Coninck, Kathleen Geysels, Ann De Witte, 

Lieven Boon, Kristof Faes, Ilse Umans, Kelly De Jaeger, Liesbet Welslau, Annemie 

Buyle, Katrijn Van Laere, Jan Foubert, Christa Coppens 

 

 

Voor de school: meester Johan De Bruyne, juf Ellen Bafort, juf Charlotte Michiels 

 
 

1. Evaluatie wijndegustatie  

 

Voldoende diversiteit, voldoende aanbod, lekkere wijnen al kan over het laatste worden 

gediscussieerd. Les gouts et les couleurs, on ne discute pas? 

Nieuwe concept is ok. Barconcept was gezellig (netto-opbrengst bar: +/- 150 EUR) 

Aantal klanten was ongeveer gelijk aan vorig jaar. 

Aantal verkochte flessen: iets minder dan vorig jaar. 

Winst: iets hoger dan vorig jaar (dankzij bar, goede verkoop cava). Dit is goed gezien de dalende 

trend van de laatste jaren. 

Exacte cijfers zijn nog niet gekend. 

Chile Boutique is ook tevreden. 

 

Aandachtspunt:  

- voor verdeling van de wijn op tijd beurtrol afspreken 

- duidelijk afspraken maken met leverancier wanneer wijn geleverd wordt 

- het blijft een probleem dat mensen hun wijn vergeten af te halen. 

 

 

2. Voorbereiding schoolbal 7 februari 2015 

 

Thema: Cirque 

Inschrijvingsgeld: 20 EUR 

Uitnodigingen meegeven: 12/01/2015 

Inschrijven voor 23 januari 2015 

Betalen voor 30 januari 2015 

 

Aankleding wordt toegelicht door Ann De Witte 

- Luchtkokers/skydancers: zijn nog niet beschikbaar, liefst rood/geel. Iemand die hier kan 

aangeraken: graag een seintje 



- Inkom: rode loper, versierd met rood en gele balonnen 

- Kassa: houten constructie in geel en rood (gevraagd aan Bart Beirnaert), bemanning in 

clownkostuum. Wie kan aan clownkostuum geraken?  

- Inkomdeur: aangekleed met rode doeken 

- Feestzaal:  

o ophangen van grote speelkaarten. Annemie Buyle kan daar aangeraken 

o Centrale luchter: met rood-witte linten 

o (Oude) film projecteren 

o Lampen versierd met crêpepapier 

o Maken van maskers door de kleuters. Leerkrachten vragen om de eerste week na 

de kerstvakantie de verwachtingen door te geven. 

o Tafels: geel tafelpapier, rode servetten, theelichtjes met rood crêpepapier, 

kleurrijke circustentjes (40tal door oudercomité gemaakt) 

o Partytent: te huren bij de Provincie (brandwerende tent) 

o Partytafels bekleden met wit-rode doeken 

- Er wordt nog gezocht naar plakkaten die circus aankondigen. Er zouden er momenteel aan 

de watersportbaan hangen. Liesbet Welslau gaat eens kijken. 

- Annemie heeft eerste drafts van uitnodiging gemaakt. Er wordt een uitnodiging gekozen. 

Annemie stuurt draft  door naar Jan en Liesbet die zullen kijken wat haalbaar is om te 

printen. 

 

Technische ploeg start met het plaatsen van alles ‘in de lucht’ op donderdag 5 februari ’s avonds. 

Er zal iemand van de werkgroep aanwezig zijn om aanwijzingen te geven waar wat moet hangen. 

 

Tombolalijst 

Er is een verkeerde lijst doorgemaild. Jan zal een nieuwe lijst op dropbox droppen. 

Warme oproep om lijst aan te vullen. 

Gelieve aan te vullen of winkels al dan niet sponsoren of wat er gesponsord is. 

Bij het secretariaat zijn attest fiscale aftrekbaarheid en bedanking te verkrijgen. 

Sponsors worden vermeld op het bal via affiches 

 

Werklijst 

Werklijst wordt tijdens de vergadering  ingevuld door de aanwezigen. 

Werklijst zal meegegeven worden met de boekentassen. 

 

 

3. Nieuws van de school 

 

- Juf Lut is afwezig tot eind dit jaar en wordt vervangen 

- Juf Leen is voor korte tijd afwezig en wordt vervangen 

- De vrouw van meester Joris, juf Jana en juf Charlotte zijn zwanger. Bevallingen voorzien 

begin 2015 

 

 

4. Varia 

 

 Nihil 

 

 

Eerst volgende vergadering:  22 januari 2015 


