Verslag O.C.vergadering 22/11/2021
Aanwezig : Caroline, Jessica, Katrien, Wim, Gert en Mieke
Verontschuldigd : Stefaan S, Tine, Catharina, Kathleen, Koen, Jeroen
Het verslag van 14 september zal Katrien verbeterd doorsturen.
1.Nieuws van de school.
Corona neemt veel tijd in beslag. Alles moet geregistreerd worden en bij quarantaine moet er dan
ook heel wat gebeuren
De zorglessen gaan nu vooral naar inhaallessen voor kinderen die uit quarantaine komen. We
proberen alles zo goed mogelijk op te volgen en moeten prioriteiten stellen.
De leerlingen van de school scoren goed op verschillende testen, wat ons wat gerust stelt naar
leerachterstand toe. Er zijn 2 klassen ( L5 en L6 ) in de prijzen gevallen op de tekenwedstrijd van
Marc De Bel. Er werden zomaar eventjes 32000 tekeningen opgestuurd en er waren 40 prijzen. 2 van
die 40 gingen naar Nederename, wat toch een mooie prestatie is. We deden mee aan de
stemolympiade en ook hier werd een leerling geselecteerd voor de finale. Ook hier deden meer dan
20000 leerlingen meer en slechts 64 mogen naar de finale. Op de finale kan goud zilver en brons
gewonnen worden. We zijn benieuwd maar de finale op 5 december gaat niet door door…..corona
2.Evaluatie Koekenverkoop
De opbrengst van de koekenverkoop is 2701€, iets minder dan vorig jaar maar er zijn ook 30 lln.
minder dit schooljaar.
3. Pannenkoeken
Verkoop zal niet kunnen doorgaan met Lichtmis omdat de kaas en wijn avond er vlak voor valt. In
plaats daarvan kan een pannenkoeken verkoop op een andere datum (vanaf april) of een andere
activiteit zoals een ontbijt. Dit word verder besproken op de volgende vergadering.
4. Boekenbeurs
Gaat voorlopig nog door. Werken met een tijdslot is niet haalbaar. Maar zullen ouders vragen om
niet te lang binnen te blijven, om zo een massa volk te vermijden. Misschoen moet ook deze
geannuleerd worden door…corona
5.a.Kaas en wijn
Is volledig take a way. Er zal ook een mogelijkheid zijn om wijn/schuimwijn bij te bestellen. Wie de
kaas zal leveren is nog niet beslist. Maar de kaas zal wel al zeker gesneden en verpakt zijn. Er zullen
alleen volwassenen porties te verkrijgen zijn. Eén volwassen portie zal voldoende zijn voor 2
kinderen.
5.b. Schoolvoorstellingen
Staan nog steeds gepland op 19/03 (2 voorstellingen) en 20/03 (1 show). De leden van het
oudercomité helpen mee bij de tickets, bar en waar nodig. Verdere afspraken volgen. Indien mogelijk
deze data reeds vrijhouden.

6. De Sint
Per klas wordt 75€ geschonken voor een klasgeschenk. L3 en L4 hebben elk reeds voor € 150 gekocht
via leuk steuntje van de Makro en n L5 en L6 voor € 111. De resterende 5x75€ en 2x20€ = € 415 zal
Gert doorstorten van de rekening van het OC naar de school.
Er zullen individuele zakjes gevuld worden met een chocolade lolly, enkel letterkoekjes, enkele suiker
picknicken en een voorverpakt chocolaatje. Er is nog genoeg speculaas genoeg van de
koekenverkoop voor elk kind. De zakjes worden ook gemaakt door Max 3 leden (Corona) van het OC
en de avond voordien in de klas geplaatst.
7. De printer
Zal nu reeds aangekocht worden voor de school Er is echt dringend een goeie kleurprinter nodig.
Coroline en Gert zullen de aankoop verder regelen.
8. Kathleen Heyndrikx
Zal het oudercomité iets vroeger dan voorzien verlaten omdat ze verhuisd is. Amalia maakt haar
schooljaar L6 wel nog af op onze school. Ze wil eventueel wel nog helpen bij activiteiten van het OC
maar de vergaderingen niet meer bijwonen.
9. Quiz
Stefaan Browaeys zal nog een kort verslag maken over de vergadering van de quiz. De Quiz vindt
plaats op 11/03/2022. Willen jullie deze datum alvast in je agenda noteren ? We kunnen hulp
gebruiken voor het onthaal ,de bar …
De volgende vergadering van het oudercomité is op 18 Jan 2022 om 20.00 uur

