VERSLAG OUDERCOMITE
12/09/2017
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AANWEZIG - VERONTSCHULDIGD

Aanwezig: Craig, Hélène, Lieselot, Dorothé, Greetje, Dieter, Jean-Pierre, Sofie, Gerdi, meester Michiel, Lieven, juf Evelien
Verontschuldigd: Bjorn (later)
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DATA VOLGENDE VERGADERINGEN

- Donderdag 12 Oktober 2017
- Maandag 6 November 2017 (Sint Maartensstoet) / Woensdag 22 November 2017 (Sint/Koekenbak)
- Geen OC in December
- Donderdag 11 Januari 2018 (Carnaval)
- Woensdag 21 Februari 2018
- Dinsdag 27 Maart 2018
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VRAGEN/OPMERKINGEN VAN DIRECTIE/LEERKRACHTEN

*Data:
14/09: Info-avond (Gerdi voorziet een ‘woordje’)
5/10: Dag van de leerkracht
24/11 vrijdagnamiddag: Grootouderfeest
07/02/2018 Carnaval
09/02/2018 Pedagogische studiedag
Vragen en noden
* peuterklas/1ste kleuter: fototoestel, tablet, tapijt (voor onder glijbaan)
*2de kleuter/ 3de kleuter: 3 koptelefoon, tablet?
* 1ste graad: 3 kastjes Ikea met schuifjes
*2de graad: boxen in klas, 2 kastjes Ikea met schuifjes (Trofast)
* 3de graad: wereldbol?
* juf Ludwine: 14 hockeysticks en ballen (Decathlon)
* beamer in de computerklas komt van de spanjeschool
* Idee: Oud zwembad gebruiken als STEM-gebouw (Gerdi vraag na bij Mr. Pillaert)?
* Verbouwingen? Nog geen zicht op wanneer er gestart wordt, ergens tussen november en februari.
Is er interesse om naar de werfvergadering te gaan vanuit het OC? Hangt af van wanneer deze doorgaat…
*KetNet-koekenbak 2017, doen we opnieuw mee?
Wordt besproken met leerkrachten + navraagt bij juf Veerle omtrent praktische zaken (inschrijving ed)

Datum: 7-24 december (in domein Puyenbroek)
Kerstmarkt Ardooie: 9 december
*Lego-league: Er zijn 2 groepen (de woensdag olv Craig/Kathy, vrijdag olv meester Michiel) + project in de klas van meester
Bart
Wanneer en waar? 26 november in Kortrijk
*Wat met project Lego/STEM/mister Learny/Gevoelsdoosjes? (Een project ism Vives & Arhus)
Bedenkingen:

- vraagt investering naar bv. opleidingen
- zien alle leerkrachten dit zitten?
- staat nog in de beginnersschoenen.

* Konijn:

-eten:hooi OK, geen korreltjes tot in de winter (ook met geld van de eitjes? OC kijkt hiervoor?)
-opkuis OK

*Kippen:

-opkuis OK
-eten (met geld van de eitjes, OC kijkt hiervoor?)

*Tuinhuis is opgekuist, graag proper houden! Regenton wordt (voorlopig) niet gebruikt?
*Waar is de sleutel opberghok? bij Gerdi (terug in het kastje)
Idee: Sleutels eens verzamelen en nakijken?
*Opruimdag voor de kasten plannen?!?
* Verslag schoolraad: wordt doorgestuurd door meester Michiel of Lieven
*Afvalbakken eten ‘smiddags worden afgeschaft, komt er iets in de plaats?
* Klusjesman: Kris werd vervangen door Vincent(man van Els, via vrijwilligerscontract)
* Schoolkalender met foto’s? Te duur!?! Gerdi kijkt hiervoor
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SINT MAARTENSSTOET ZATERDAG 11 NOVEMBER

*Thema? zwaar zieken/hospitalen en verpleegsters/ priester aan het ziekenbed
*Wagen? Veldhospitaal, EHBO-tent

Of geen wagen? Bedden, rolstoelen, krukken

*Materiaal? Via Geert Beddeleem, tent (max 3 meter breed) via Lieselot/ Dieter of tentframe (Sioen), kledij
(verpleegstershorten/uniformen, pyjama/patiëntenshorten, enkele legermannen): AZ delta, wonden namaken via Rode Kruis (Lieselot),
schmink:mama van Yana (Daisy)/mama van Leon (Lindsey)
*Gezocht: witte stof, oma’s om te naaien, modellekes voor shorten (Greet)
*Eerste samenkomst: zaterdag 23/09 rond 13u30 in school
*Communicatie rond Sint Maartensstoet via Dieter?
*Data om te knutselen 21/10 -28/10 - 04/11 (Dorothé kijkt voor vrijwilligersverzekering)
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*Naaien met de oma’s: op maandagnamiddag?
*Lid van de orde van Sint-Maarten? Geen interesse
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PANNENKOEKENVERKOOP

2016: Er werd 521kg pannenkoeken verkocht.
Andere voorstellen: chocolaatjes van ‘tKarakske, koekenpakket van LU, andere leveranciers voor pannenkoeken?
*Beslissing:
Wat? Pannenkoeken van Dries
Wanneer? Week voor herfstvakantie leveren
Wie verantwoordelijk? Dorothé
Doorgeven voor het schoolkrantje (aan Els)!
Navragen aan Leen van de Spanjeschool of zij ook pannenkoeken verkopen.
Briefjes tegen eind september meegeven. Bestellen tegen 13/10 . Pannenkoeken meegeven 26/10
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*Flyer nieuwe leden: goedgekeurd, uitdelen tijdens de info-avond
*Donkere gang tijdens de mobiliteitsweek 16-22 september (22/09 strapdag), vlaggetjes in fluo
*30 september 2017: Opening Spanjeschool: wij kijken opnieuw voor een geschenkmand (Helene)
*Circus Picollini opnieuw?
* Idee: ontbijtbuffet op school voor vaderdag; bloemetjes voor moederdag
* Om te onthouden: Els Foulon contacteren als we van plan zijn om t-shirten te bedrukken.
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