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Aanwezig: Miet, Isabel, Griet, Veerle, Darifa, Tine
1. Koffieverkoop inpakmoment
Veerle, Darifa, Miet, Tine (heeft nog een vergadering, komt daarna)
Vorige keer opgegegeven: Inge, Salka.
100, 75 kg koffie verkocht + Pads en Thee
Er zal een winnaar bij de kleuters zijn en een winnaar in de lagere school,
anders kunnen de kleuters nooit winnen (die kunnen niet alleen op straat gaan
verkopen). Dan kan de winnende kleuterklas ook speelgoed voor de
kleuterspeelplaats kiezen (ongeveer 200 euro), ook de klas van de lagere school
mag speelgoed uitkiezen voor de speelotheek.
2. Voorbereiding soep 14/12 en 25/1
Kan Bouchra nog brood bestellen? 10 broden meer dan vorige keer.
60 broden bestellen. Darifa kan het brood gaan afhalen.
Soep aannemen ’s morgens; Tine kan niet deze keer, Griet neemt de soep aan in
de keuken. Miet zorgt voor tape en stift en wegwijzers richting keuken van het
huis.
3. Schoolraad 12/12
Geen extra agendapunten uit het oudercomité
4. Nieuwjaarsreceptie 12/1 (eerste vrijdag na de kerstvakantie, vlak na school)
Winterfeest:
Dessertenbuffet, er komt een brief naar de ouders vanuit de werkgroep, wie graag
een dessert wil maken kan dit doen, oproep naar alle ouders.
Er wordt dan ook meer uitleg gegeven over de natuurspeelplaats door Manu de
groenman. Voorstellen van het vlekkenplan en de resultaten van de enquete.

Resultaten en tips van de enquete zijn toegevoegd in dit verslag.
1e week van februari gaan de kinderen allemaal samen de klinkers al weghalen.
5. Facebook oudercomité
Men heeft liever dat het beheer bij iemand van het oudercomité blijft in plaats van
iemand van de juffen. In samenspraak met Wendy om te informeren of de ouders
die willen worden toegelaten bij de school horen of niet.
Er wordt navraag gedaan wie dit ziet zitten.
6. Weekverblijf
Isabel heeft al locaties bekeken:
Sportvlaanderen: 50 % korting voor kinderen met een studietoelage, subsidies van
de stad, ook nog korting via ziekenfonds.
Alle locaties waar we met de trein naartoe kunnen bekijken, kost: maximum 100
euro per kind.
Activiteiten; op sommige locaties moet je bijbetalen.
Meestal 4 nachten, het kortste verblijf zijn 3 overnachtingen.
Juffen van leefgroep A zien dit helemaal zitten. Nog niet duidelijk hoe de juffen
van leefgroep B en C dit zien?
Leefgroep A blijft slapen op school vlak voor de paasvakantie. Denkpiste:
eventueel de mogelijkheid aanbieden aan de ouders die willen, om mee te blijven
slapen? Is misschien een drempel minder?
Leefgroep B maakt spaghettisaus.
Eventueel ouders van het oudercomité die even mee kunnen komen helpen voor
het avondeten.
7. Financieel verslag
1723 gestort van de koffieverkoop
50 euro gestort van de soep
-250 speelland De Vos
Saldo: 6517,02 euro
8. Nieuws van de school:
9. Vragenronde
Ferre: de camionnen zijn weg (kapot), de kleuters missen die heel erg.
Eventueel een tip voor de winnende kleuterklas van de koffie?

