
 

 

 

 

Verslag oudercomité 25 maart 2015 

 

Aanwezig voor het oudercomité :  

Liesbet Welslau, Annemie Buyle,  Ilse   Umans, Katrijn Van Laere,  

Jan Foubert, Filip Stas, Dimitri Vandenbossche, Ann  De Witte, 

Helmut Van Bogaert , Geert De Wulf 

voor de school : juf Ellen Conseriere, Ann Moerenhout 

 

1. Evaluatie schoolbal 

Lekker eten, goede en vriendelijke  bediening, zeer professioneel. 

Minder inschrijvingen waardoor er meer plaats was om te zitten. 

De aankleding van de zaal was schitterend, gezellige ruimte. 

Veel mooie tombolaprijzen : pure winst!  

Graag doorgeven aan de school of de zaken die je bezocht hebt 

ook effectief gesponsord hebben zodat de lijst kan aangevuld 

worden. 

 

2. Receptie Plechtige communie 

Helpers : Christa en Thomas, Filip, Ann De W., Ann M. 

Voorbereidingen starten om 9u. 

De school zorgt voor de bestelling van de drank en de kaas. Er 

worden ook enkele witte hortensia’s aangekocht voor de versiering. 

Annemie zorgt opnieuw voor een bloemencreatie voor op de tafels. 

Chips en nootjes worden aangekocht door oudercomité. 

De geschenkjes zijn besteld en zullen tijdig geleverd worden. 

 

3. Receptie Eerste communie 

Helpers: Liesbet, Ilse, Jan, Ann De W., Dimitri 

Kaas en drank worden door de school besteld. Extra cava wordt 

voorzien.  

Geschenkjes zijn besteld. 



 

 

 

4. Kasverslag 

Er is ongeveer 3300 euro winst ondanks een mindere opkomst. 

Nog niet alle rekeningen zijn binnen vandaar dat er nog geen 

precies bedrag meegedeeld wordt. 

Geen noemenswaardige verschillen met vorig jaar. 

De tombola heeft opnieuw 867 euro opgebracht dankzij de prijzen 

die opgehaald werden en de prima verkopers. 

 

5. Nieuws vanuit de school 

 Geboortenieuws : meester Joris werd papa van Laure, juf 

Jana werd mama van Matz en juf Charlotte mama van Lewis. 

Meester Maarten wordt in oktober papa. 

 De anti-pest brievenbus werd ingehuldigd. Daarin kunnen 

kinderen die zorgen hebben een briefje steken. 

 Hartelijk dank voor de mooie picknickbanken die op de 

speelplaats nieuwbouw en 3K12 staan. 

 Er was een vergadering met traiteur De Bruycker. Op beide 

locaties zal er een buffet staan met twee ingangen dus zowel 

in de gang van de nieuwbouw als op de speelplaats. We 

hopen dan ook dat het dit jaar vlotter zal gaan. 

 

6. Varia 

 Grootouderfeest : jammer dat 1K en 3K op hetzelfde moment 

hun activiteit hebben daardoor is het soms moeilijk voor 

grootouders om hun kleinkinderen te zien. 

School : grootouders mogen meerdere keren komen als ze 

dit kunnen en de school heeft al geprobeerd om dit op een 

andere manier te aan te pakken maar voorlopig nog geen 

betere regeling gevonden omwille van de grootte van de 

klassen en de school. 

 Thema schoolfeest : “ Schatten op zolder” 

 


