
 

Verslag vergadering oudercomité 26 januari 2016 

 

 

 

Aanwezig:  Jeroen De Neef, Kathleen De Coninck, Ilse Umans, Beatrijs Vermaere, Katrijn 

Van Laere, Ann De Witte, Kelly De Jaegere, Kristof Faes, Tineke De Vriendt, 

Tine Vandecaveye, Lieven Boon, Filip Stas, Christa Coppens 

 

 

Voor de school:  directeur Ann, juf Veerle, juf Joke 

 

 

 
1. Evaluatie wijnproeverij (20 november 2015) 

 
- Uitnodigingen waren nogal laat verstuurd 

- Eventueel zal volgend jaar een pakketje worden aangeboden (bijvoorbeeld: 2 flessen cava, 2 

flessen wit, 2 flessen rood) 

- Alles, incl levering is vlot verlopen 

- Winst +-1.400 EUR 

 

 
2. Check ivm ‘gespreksavond’ 

 

Er zijn nog geen concrete gespreksonderwerpen gevonden. 
 

 

3. Laatste loodjes ‘Nocturne’ ivm kunstproject 5 februari 2016 

 
 

Kunstproject op school is gisteren begonnen met als apotheose de Nocturne op 5 februari van 

16u tot 20u. 

Het oudercomité zorgt voor een hapje (hot-dogs en pannenkoeken) en een drankje. 

Tineke licht toe. De werklijst wordt geprojecteerd. 

Het is de bedoeling dat de uitloop na 20u in de feestzaal gebeurd. Zo kan de rest al afgesloten 

en opgeruimd worden. 

Ilse zorgt voor de ophaling van gasflessen en van de platen voor het bakken van 

pannenkoeken. 

Start voorbereiding: donderdag 4 februari vanaf 17u. 

 

 

 

 
 



4. Voorbereiding schoolbal 20 februari 2016 

 
 

Ann licht toe. 

De traiteur is Speeckaert (zoals vorig jaar). Deze week worden de uitnodigingen verspreid via 

de boekentassen. 

 

De tombolalijst wordt overlopen. 

De werklijst wordt ingevuld. Er zijn nog plaatsen vrij ☺. 

 

Tineke haalt op vrijdag materiaal van Provincie op. Er wordt nog iemand gezocht om het 

materiaal terug te brengen. 

Op donderdagavond hangen Lieven, Thomas en meester Johan de verlichting op. 

 

De school zorgt voor theelichtjes 

 

Er is voorlopig nog geen DJ. Er wordt nog eens rondgehoord.  

 

School voorziet inkomkaarten, drankkaarten, staantafeltjes 

 

School kijkt voor kelners. 

 

 
5. Nieuws uit de school 

 
- Juf Romina is mama geworden van een zoontje Stan. Felicitaties vanwege het oudercomité!! 

 
- De nocturne op 5 februari 2016 wordt het orgelpunt van 2 weken werken rond het thema 

kunst. De kinderen krijgen hun eigen werkjes mee. Er wordt gedacht aan een veiling van de 

groepswerken. Dit moet nog worden beslist en zal via de boekentassen worden 

gecommuniceerd. Meester Johan is veilingmeester. Reproducties kunnen ook worden 

besteld tegen betaling (16 EUR). Om de nocturne niet te commercialiseren wordt voor dit 

laatste geen expliciete reclame gemaakt. 

 

 
6. Financieel verslag 

 
Dimitri is verontschuldigd. Het kasverslag wordt verdaagd naar de volgende vergadering. 

 
 

7. Varia 

 
- Receptie plechtige communie: 17 april 2016 om 10.30. 

- Het is nog niet zeker wanneer de plechtige en eerste communie vanaf 2017 zal doorgaan 

gezien de reorganisatie van decanaten. 

 
/ 

 

 

 

Volgende vergadering:  maandag 2 mei  2016.  



 

Er wordt gesuggereerd om een extra vergadering te organiseren voor de voorbereiding van de 

recepties eerste en plechtige communie. Indien dit zo als zijn, zal dit via mail worden 

gecommuniceerd. 

 


