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Verslag oudercomité
Woensdag 12 maart 2014
Aanwezigen: Bouchra (mama van Yasmine, Omaima, M. Amine en Aya), Else (mama van
Storm en Sejer), Sibel (mama van Berat en Burak), Claire (mama van Noam), Tine (mama van
Emil en Mona), Juf Wendy

1. Evaluatie winterwensenfeest, soep op de stoep.
Te weinig soep, we waren snel uitverkocht en we hadden te laat bedacht dat we nog soep
over hadden in de diepvries.
Minimum met twee mensen in het kraam proberen staan, als je er alleen staat kan je niet
even weg om iets te gaan bijhalen.
Niet zoveel opbrengst (25,76 euro)
Geld moet nog gestort worden voor ‘soep op de stoep’. Else heeft de code om te storten?
Het opstellen van het winterwensenfeest ging vlot. Wel spijtig dat er veel ouders die op de
lijst staan om te komen helpen, toch niet komen opdagen.
We hebben veel hulp gehad van enkele enthousiaste oud-leerlingen die hun laatste examen
dag hadden.
2. Evaluatie soepactie (12/12, 16/01 en 20/02)
Het aantal broden was steeds voldoende, we hadden meestal 2 of 3 broden over.
Er was voldoende soep op 12/12 en 16/01.
20/02 was er maar net voldoende, we hebben ook ingevroren soep van vorige keer gebruikt.
Er is ook soep bijgekocht maar dat hebben we uiteindelijk niet moeten gebruiken. (staat in
de kast van het oudercomité)
Er was 1 pot kippensoep gebracht door een ouder, die hebben we niet uitgedeeld aan de
kinderen.
De laatste soepactie is meestal gratis, dat zijn we dit jaar vergeten.
Het wordt wel moeilijker om mensen te engageren om mee te komen helpen met uitdelen en
afwassen.
Begin volgend schooljaar bespreken we of we de soepacties organisatorisch nog zien zitten.
Maar de kinderen appreciëren de soep zeker en vast.
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3. Evaluatie carnaval (27/02)
De inkopen werden gedaan door Wendy. (2 zakken popcorn per klas (15 leerlingen) en 3 à 4
zakken voor de grotere klassen.
Grote flessen ice tea van 1,5 liter.
Er waren geen koffiefilters om de popcorn in te doen. Er moesten dus veel potjes
afgewassen worden. We hebben de afwas net niet gedaan gekregen.
De carnaval ateliers werden heel tof bevonden.
4. Voorbereiden paasontbijt (04/04)
Uit de PV van vorig jaar: ook fruit bestellen? En ook yoghurt voor de lagere school.
De juffen versieren zelf de klas en zetten een tafel klaar op do 3 april.
1 klas gaat ’s morgens turnen en krijgt na het turnen ontbijt. Dat geeft ons wat speling, dan
kunnen we zien wat er allemaal over is voor die klas. We kunnen eventueel gaan bijhalen.
Wat wordt er besteld dit jaar?
- 55 broden (per klas 5 broden, waarvan 1 bruin)
- 4 liter melk, 2 liter appelsap, 2 liter sinaasappelsap, 1 doos chocomelkpoeder
- kaas, voorgesneden en verpakt, 200 gr per klas
- salami, 1 worst (halal) per klas
- een halve pot aardbeienconfituur per klas
- 1 botervlootje (250 gr) per 3 klassen
- gesuikerde cornflakes 1 doos (met 2 zakken) voor 2 klassen
- petit gervais voor de kleuters én de lagere school (87 + 135)
- rozijnen-notenmix, 1 per klas
- 2 komkommers per klas
- 1 tros bananen en 7 appels per klas
Claire doet de bestelling via Collivery
Bouchra bestelt het brood en zorgt voor de komkommers en het fruit
4 april halen Bouchra en Claire het brood op om 8u.
Klaarzetten donderdag 3 april na school (15.30u): Claire, Bouchra, Sibel
Kunnen vrijdag komen helpen: Claire, Sibel tot 10u
Tine stuurt een mail naar het oudercomité om te vragen wie vrijdagochtend nog kan komen
helpen.
Wendy doet maandag 31 maart nog een oproep naar de ouders om te helpen.
31 maart wordt er ook een brief meegegeven: kinderen brengen een bord, een kom en
bestek mee. Wendy maakt de brieven.
De 50 cent van de soep wordt gebruikt om een gratis paasontbijt aan te bieden.
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5. Verkoopactie van de school
Een verkoopactie zal waarschijnlijk niet voor dit schooljaar zijn wegens het drukke
schooljaar.
6. Schoolfeest
Thema: braderij
Op de pv van eind maart zal er een verslag zijn van de werkgroep schoolfeest
Tombola:
- Er zijn nog enkele prijzen in de kast van het oudercomité en beneden.
- Oproep om prijzen te verzamelen (Wendy geeft de lijst van de leveranciers en de
brief met tombolaprijzen door aan Claire)
- Met het oudercomité van 7 mei gaan we op stap in de abdijstraat om prijzen te gaan
vragen.
- De school voorziet een mooie hoofdprijzen voor de tombola (fiets/waveboard)
Het oudercomité wil eventueel snoepzakjes maken en verkopen of badges maken.
Sjablonen voor de badges met de website van de school erop, kunnen op voorhand gemaakt
worden. De kinderen kunnen dan in die sjablonen tekenen en kleuren.
We wachten nog even op het voorstel van de leerkrachten voor het oudercomité, die zouden
graag hebben dat we frietjes bakken.
(Tine mailt gegevens van een mobiel frietkraam die ter plaatse komen, door aan Wendy)
7. Varia
° De muziekinstallatie is ondertussen gekozen en besteld. Het is toch een mobiele
installatie geworden. (levering binnen 7 weken)
° Er is nog geen duidelijkheid over de extra lokalen aan de Bosschaertstraat
° Er is toch wel een zekere bezorgdheid over het gedrag van sommige kinderen op de
toiletten. Na 10u zijn de toiletten (die elke avond gepoetst worden) al niet meer proper. Dit
zorgt ervoor dat sommige kinderen niet meer naar het toilet willen gaan.
Aan de toiletten van de speelplaats wordt door de ramen gekeken aan de jongenstoiletten.
Het is moeilijk om te achterhalen wie de toiletten zo vies achterlaat of wc papier in de
toiletten gooit. Spijtig, want de meeste kinderen willen graag een proper toilet.
° Er staat 3 517,63 euro op de rekening van het oudercomité (12/03)
Er zijn nog stortingen geweest van de soep van 82,40 euro en 157 euro

Bedankt iedereen !
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