Verslag vergadering Oudercomité 3 mei 2018

Aanwezig: Katleen Rijsbrack, Ine Vandecaeveye, Annemie Buyl, Liesbet Welslau, Stijn, Katrijn Van Laere,
Els Vermeiren, Korneel De Vriendt, Els De Neve, Christa Coppens, Filip STAS
Voor de school: juf Tinny, juf Griet, directeur Ann

Evaluatie nocturne
De winst zal rond de 2.700 EUR bedragen (inclusief verkoop fietstocht).
De “home made lemonade” was een groot succes.
Er was geen overrompeling in de feestzaal, maar de hele tijd een gezellige drukte.
Bezoek aan de klassen is altijd leuk: voor de kinderen, ouders én grootouders.

Evaluatie receptie plechtige communie
De vraag wordt gesteld waarom er geen pintjes worden aangeboden.
Alles is vlot verlopen.

Voorbereiding receptie eerste communie
Cadeautjes zijn opnieuw drinkbussen.

Voorbereiding schoolfeest 26 mei 2018
De werklijst wordt ingevuld. Een blanco lijst zal nog via de boekentassen worden verspreid om extra
krachten aan te trekken. Ook de Helpende Handen worden aangeschreven.

Bespreking resultaten brainstorm
Iets leuks, iets gezellig, iets gezond
Verspreid over het jaar, naast de nocturne en schoolfeest.

1. Oktober: zoete zondag.
Ontbijt op school of ontbijtmand afhalen op school
Liesbet vraagt aan Tineke of zij samen dit wil trekken. Er zijn mensen nodig om een werkgroep te vormen.
Thomas, Christa, Katrijn, Tine helpen het volledige weekend van het ontbijt
2. Februari: spelletjesnamiddag (ouders en kinderen)

3. Periode tussen nocturne en schoolfeest: Wandel- en fietstocht
Eventueel een moment voorzien dat de fietstocht gezamenlijk kan worden gereden, doch niet verplicht.
3 extra activiteiten voorzien is te veel. Voorlopig wordt gestart met de Zoete Zondag en wordt verder
gewerkt aan de fietstocht.

Prijs fietstocht
Op het schoolfeest worden de winnaars bekend gemaakt van de fietstocht.
Brainstorm over de prijs voor de winnende klas van de fietstocht. Er is een winnaar bij de kleuters en een
winnaar voor de lagere school.
Picknick en spelen bij Orphanimo?
Bowling?
Naar Puyenbroeck?
Liefst op een vrijdagnm na het schoolfeest: 8, 15 of 22 juni

Nieuws uit de school
-

-

5des en 6des krijgen EHBO-cursus van het Rode Kruis.
Er is inspectie geweest voor de godsdienstles.
BOS (Bestuurlijke Organisatie en Schaalvergroting): er is een intentieverklaring getekend met een
15-tal scholen oa Edugo. Dit zou ingaan op 1 september 2019. Echter is het decreet nog niet klaar
waardoor deze datum en nog veel andere zaken nog niet vaststaan. Er is nog niet veel concreets
Nieuw leerplan start vanaf 1 september 2018.

Varia
-

Digitale nieuwsbrieven komen er vanaf september 2018

Volgende vergadering
Vergadering oudercomité: 22 juni 2018 om 19u
Aansluitend receptie aangeboden door de school.

*

