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1. Evaluatie activiteiten
kerstdrink: was een groot succes! De hotdogs, cake, en ander lekkers waren allemaal op! Dit
is zeker voor herhaling vatbaar. Volgende keer een podium voorzien voor de optredens van de
kinderen.
Met de winst worden kapstokjes voor de kleuters gekocht of gemaakt en een nieuwe
geluidsinstallatie aangekocht.
2. Geplande activiteiten
Receptie: vrijdag 23 januari is het nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de school, het
schoolbestuur en het oudercomité, kriebelteam, … met partners
Gaat door in de nieuwe turnzaal van de kleuters,
Eva bezorgt lijst met medewerkers musical aan Paul, hij nodigt uit.
Nicolay, Wannes, Wim, Koen en Filip zorgen voor hapjes. Eva zorgt voor een bloemetje.
Kwis: de voorbereidingen lopen, we zullen de grote turnzaal gebruiken, dan kunnen er enkele
teams extra deelnemen en zit iedereen wat ruimer. Iedereen maakt wat extra reclame!
2 beamers van de school, doeken van de fuif om op te projecteren.
Paul zorgt voor pennen.
Geert zorgt voor de drank, Michiel koopt de warme en koude hapjes, servetten en tafelpapier
aan.
Eva zorgt voor een overzichtje van de helpers.
Een eerste flyer ging voor de vakantie al mee in de boekentassen. Inschrijvingen gebeuren via
mail aan het oudercomité. Er wordt nu een tweede flyer meegegeven en de uitnodiging komt op
de website en op de facebookpagina.
Boekenverkoop Davidsfonds:
Helpers eerste zaterdag: Eva, Bart C, Paul, …
Helpers laatste zondag: Koen, Sven, Geert, …
Hilde vraagt na welke leerkrachten er komen helpen.
Verkoopactie: We proberen paaseitjes dit schooljaar. We verkopen met briefjes op voorhand,
zakjes van 250 gr. Er zal een beloning zijn voor de best verkopende klas. Er kunnen zakjes
besteld worden tot 16 maart, de briefjes gaan mee na de krokusvakantie. De zakjes worden
meegegeven op 23 maart. Zaterdag 21 maart hebben we volk nodig om zakjes te vullen.
Familiefietstocht 29 maart:
Op de flyer van de kwis komt al een eerste aankondiging (save the date).

Er zullen verschillende routes/afstanden mogelijk zijn, de deelnemers vertrekken in groepjes en
krijgen een kaartje mee. We komen allemaal samen op een picnickplaats in Duffel. En dan
keren we terug naar de school, waar eventueel nog iets lekkers wordt voorzien. We zorgen ook
voor een bezemwagen. Het werkgroepje werkt dit verder uit.
Het vertrek is voorzien om 10 uur.
Nieuwe voorzitter: Op de ouderraad in mei zullen we de nieuwe voorzitter kiezen, kandidaten
kunnen hun kandidatuur indienen tegen de vergadering van maart. Wie vragen heeft of
nieuwsgiering is naar de exacte inhoud van deze taak, kan bij Paul terecht!
3. Nieuws van de directie
Op de vorige vergadering werden de werken die nodig zijn in het sanitair op Tandem 1
besproken. Het oudercomité zal de aanpassingen die door de inspectie verwacht worden
(scheidingswand) zo snel mogelijk in orde brengen. We bekijken ook of er verfraaiingswerken
kunnen gedaan worden (deuren, schilderen, …) Eind februari is het masterplan er en kunnen
we samen met directie en bestuur ook bekijken op welke termijn er grootsere werken mogelijk
zijn aan het sanitair. We zijn het erover eens dat dit grondig moet aangepakt worden, maar dat
een opsmukbeurt dit schooljaar nog kan.
Wannes maakt een kostenraming en planning, rond de paasvakantie willen we eraan beginnen.
4. Varia
Ideeën om op volgende vergaderingen te bespreken:
Soepmama’s/papa’s/oma’s/ …: om 2wekelijks of maandelijks soep te maken, eventueel samen
met een klas. Hilde polst ook eens bij de leerkrachten wat zij hiervan vinden
Opbrengst van een activiteit van het oudercomité besteden aan een klasuitstap: dit bekijken we
bij de planning voor het volgende jaar, wanneer zou dat best passen, goed communiceren naar
alle ouders.
De volgende vergaderingen zullen afwisselend op dinsdag en maandag doorgaan. Niet
iedereen kan zich op dinsdag vrijmaken. Op deze manieren krijgt iedereen de kans om
minstens 1 op 2 aanwezig te zijn.
Volgende vergadering op maandag 2 maart om 20.30u in de refter van Tandem 2

