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Verslag oudercomité maandag 19 november 2018
19.00 uur
Aanwezig: Wendy, Miet, Inge, Isabel, Sabine, Tine, Karima, Canan, Chaima
Verontschuldigd: Darifa, Griet, Lieke
1. Data oudercomité voor 2018-2019 overlopen en startuur bevragen
Vanaf volgende keer. 19.15u
2. Evaluatie van Halloween: 27 oktober
Kinderen waren heel tevreden, er was zeker genoeg buffet.
Enkele groepen zijn nog eens extra langs het buffet gegaan, anderen niet.
De oudste klassen willen wel graag eens dansen.
Positieve evaluatie.
3.Soepmoment 22/11
Er zijn al enkele ouders om te komen helpen
Griet is er ’s morgens, Bouchra heeft brood besteld, 2 andere mama’s gaan het brood halen.
Bouchra warmt de soep mee op. Er zijn nog mama’s voor de bedeling van soep en brood. En
mama’s voor de afwas.
De taken zijn verdeeld.
De lijst is al half gevuld, de brief is pas vandaag meegegeven. Er zal waarschijnlijk genoeg soep
zijn.
4. Organisatie koffie –en theeverkoop:
Kopiëren strookjes en brieven, deze week.
Tegen zaterdag; snijden doet Tine
Nieten van strookjes: in de loop van volgende week: week van 26 nov
Reclame maken in de gang: Miet wil wel iets doen. Eventueel de logo van de toverbol thee
kleuren, een affiche van maken…
Dezelfde werking als voorbije jaren. Juffen kijken bij betaling na of elk strookje klopt. Dan
worden ze doorggegeven aan Wendy.
Wendy kijkt na en steekt al het geld samen.

Donderdag of vrijdag krijgt Isabel alle gegevens door. Miet steekt eerst de gegevens van elke
klas nog in een excel bestand.
De juffen verkopen mee met hun eigen klas en niet meer apart als ‘de juffen’
10 december, starten met de verkoop
11 januari, officiële afsluitdatum
Winnende klas: budget voor de speelotheek (ook voor de kleuters)
Een meter in de gang die het totaal aangeeft van de koffieverkoop, als we tot hier geraken
krijgen ze dat (vb. Een bal) , verder (vb. Een waveboard), nog verder…. Oplopende prijzen voor
de speelotheek op 1 meter . (koffie en thee samen)
Streefdoel: 100 kilo koffie verkopen (dan krijgen we korting)
Budget voor de speelotheek zal ongeveer 500 euro zijn
Verpakken van de thee: maandag 28 januari, kilozakken thee verdelen,
Papieren zakjes. Sabine hoort bij de buurvrouw (Ava), en Darifa op haar werk.
Extra ouders aanspreken om te helpen inpakken.
Weegschaal meebrengen!
Koffie verpakken: 14 februari
Etiketjes (Miet heeft al etiketten, formaat bekijken), Tine werkt de etiketten verder af.
Brief voor de juffen met de uitleg (zou al ergens bestaan), Wendy zet dit op mail.
5. Financieel verslag
Hetzelfde als vorige keer
6. Nieuws van de school
Zwemmen uitgesteld tot midden december. Waarschijnlijk niet voor het eerste semester.
Foto’s zijn vandaag meegegeven.
Foto’s van broers en zussen zijn nog niet meegegeven. (ondertussen is dit wel in orde)

7. Vragenronde
Linn vroeg of het kerstkoor dit jaar terug komt. Eventueel een koor op de kerstviering op school.
(enkel voor de kinderen)
Kinderen willen graag een koor, hoeft niet per se voor kerst te zijn?
Met de koude dagen, missen sommige kinderen wel warme thee. Dit is niet te organiseren op
de middag, leerkrachten zijn al druk bezet.
Thee in de thermos zelf meebrengen? Is ooit gezegd dat het niet mocht omdat sommige
kinderen er dan veel suiker in doen. Wendy bekijkt dit eens.

