
Aanwezig: Caroline, Catherina, Jessica, Petruschka, Mieke, juf Tieneke, juf Elke, Ellen, Wim, Jeroen,

Gert, Stefaan, Geertrui

Verontschuldigd: Tine, Mevr Katrien

Afwezig: /

Verwelkoming
● Caroline dankt iedereen voor de kans als voorzitter (met Catherina)

● Samen doen we het beter

Goedkeuring vorig verslag
● Fout in naam dochter Petruschka (Elize ipv Elise)

● Vraag:

o Sparen zandbak, welke termijn?

▪ Nog onbekend

▪ Offerte goedgekeurd

▪ Afwachten beslissing verzekering

● Kunnen de verslagen sneller?

Overlopen dag van de leerkracht (05/10)
● Oudercomité organiseerde een ontbijt voor de leerkrachten en deed in tussentijd de opvang

van de kinderen

● Juf Tieneke vond het super goed

● Mevr Katrien bedankt iedereen en speldt ons een dikke pluim op

Koekenverkoop Lotus
● Gert krijgt het woord

● 600 pakketten verkocht (tov 690 vorig jaar)

o In verhouding van het aantal leerlingen minder

o Pakketten waren iets duurder in aankoop

o Winst: 2183.08 euro (tov 2701 euro vorig jaar)

● Beloning voor klas met meeste zakken?

o Moeilijk voor meerdere kinderen

Financiën
● Op dit moment op de rekening:

● Wandelzoektocht bracht ons 999.25 euro op

Makro-kaart
● Stop op 31/12/2022

● Is bijna leeg, nog 41 euro

● Caroline gaat voor aankopen kerstmarkt



● Vervangen door Trooper?

o Via trooper naar vereniging en dan naar webwinkel om te kopen

o Stefaan zal dit bekijken

● Andere ideeën? Er valt een serieus budget weg…

Nieuwe evenementen
● Mei/juni

● Over nadenken tegen volgende vergadering

● Rommelmarkt?

Sinterklaas
● Opnieuw zakjes voor alle kinderen

o Sommige ouders weten niet dat dit van ons komt

o Voor 150 euro hebben we niets (budget vorig jaar)

o Collect and go: minder leerlingen, halve zakjes en zelfde budget

o 25€ minder per klas aan klasgeschenk ten voordele van de zakjes? 50 ipv 75

o Kan de school bijleggen?

o 3-4-5-6 zou met dat geld een uitstap doen ipv het speelgoed

▪ Uitstap nog geheim houden voor de leerlingen

▪ Helft vd kosten voor OC?

o Geld samenleggen voor bvb kleuters en dan één geschenk voor alle kleuters

o Zakjes dag van in de klas zetten komen maken op school

o 5 december zakjes maken om 19 uur

o Zakjes in ava bestellen

o Gert bekijkt of chocolade/nic-nacjes goedkoper staan de kanten waar sint-Maarten

wordt gevierd

o Mandarijntjes via Lauwereyns?

⇨ 75 euro blijft, we besparen op iets anders

⇨ Budget voor de zakjes niet vastgelegd, zo goedkoop mogelijk

Veiligheid schoolgaande kinderen
● Fluo-actie gedaan en fluojasjes gaan uit

● Er kan in de klas verder gespaard worden per klas waarbij de juf zelf een beloning kan kiezen

● Sparen tot paasvakantie

● Na paasvakantie 10 onverwachte controles en bij aantal sterren krijgen ze een beloning

Foto’s van de leden
● Moet er dit jaar zeker komen

● Groepsfoto eventueel dag kerstmarkt

Nieuws van de school
● Juf Silvie komt 19/12 terug

o Adoptiekindje is sinds half september bij haar



● Geen vervangingen te vinden voor leerkrachten te vinden

● Lezen en leesplezier

o L3 en L4 gaan naar de bib met de bus (gratis)

o Boekenhoekje

o Lees-challenge Geronimo Stilton

● 3de kleuter: koalatesten – taaltesten zijn afgenomen

o Geen enkel kind heeft afzonderlijk traject nodig

● Grootouderfeest:

o Geen hulp nodig van het oudercomité

o Eerst in de kerk dansjes thema Roodkapje

o Receptie op school

o Duurt tot einde schooldag (12u10)

● Werken aan executieve functies (er zijn er 10)

o Elke maand een ander thema

▪ Eerst verhaal

▪ Daarna spelletjes rond thema

▪ Terugkoppelen aan werking in klas

Kerstmarkt
● Ongeveer 1000 euro kosten

● Verwarming niet mogelijk

● Toch uitzoeken voor vuurkorven?

● Klassen vast

● Opbouw start om 8 uur

o Ellen komt tot ’s middags

o Geertrui kan niet

o Echtgenote Gert komt helpen vanaf 16u

● Verdeling:

o Eetkraampje: Mieke & Jeroen

o Jenever en alcohol: Tine & Stefaan

o Frisdranken: Jessica & mama & Sandrine

o Dessertkraampje: Catherina & mama

o Kassa: Petruschka en Caroline

o Opruimen, kraampjes aanvullen,….: Gert & Wim

● Na het feest blijven:

o Proberen alles op zaterdag nog af te handelen

o Caroline kan niet op zondag

● Alles aanwezig om te poetsen

● Gert bekijkt online betalingen

● Stukken van 2 euro nodig om de borg van de bekers te betalen



● Pot met kerstballen

o Een gok is betalend

o 10-15 sponsors gevonden

o Schiftingsvraag: som leeftijden leden oc op 17/12

● Op zoek naar personen die bij de kinderen willen staan

● Pad met bokalen met kaarsjes in voorlopig voldoende?

● Kerstman komt tussen 16u en 18u

● Benodigdheden/taken kerstmarkt:

o Wafelijzer: Cath

o Lichtjes: elk voor zichzelf bekijken

o Flyers verdelen door de leerlingen

o Grill: Mieke & Caroline (reserve Jeroen)

o Au bain marie: 2 stuks Geertrui

o Kookplaten op school

Varia
● Cadeau voor bevalling juf kim ? = niets gebeurd

o Weet Tine meer?

o Waar stopt het

o Dag van leerkracht, einde schooljaar,…
o Een kaartje?

● Tutti-frutti

o Kinderen komen met het fruit thuis omdat ze niet weten hoe ze het moeten eten (3de

leerjaar en ouder)

o Fruit is niet rijp

▪ Leverancier aanspreken?

o Fruit wordt voor 1 en 2 en kleuters klaargemaakt

o Vanaf 3de leerjaar niet meer

▪ Kan het niet getoond worden?

Volgende vergadering: 17 januari 2023


