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Verslag oudercomité 5/12/2019
Aanwezig:
Ouders: Ann M. , Nele V., Nathalie, Sofie E., Sofie VH., Salih, Dorien, Jimmy
Leerkrachten: Isabelle, Miguel
Verdelen Sinterklaascadeau’s
Sinterklaascadeau’s
-

-

De klassen mochten een cadeau kiezen van 50 €
De verlanglijstjes zijn bij sommige vlot verlopen, bij anderen iets moeilijker.
Naar volgend jaar toe graag duidelijke info vanuit alle leerkrachten wat er verwacht wordt en
tijdig doorgeven, zodat de cadeaus op tijd geleverd kunnen worden. De meesten waren in
orde, maar de pakjespiet heeft overuren moeten maken…
Dank aan Saar om duidelijk te communiceren omtrent de verlanglijstjes.

Winterwandeling
-

De Wijze Winterwandeling vindt plaats op zaterdag 14 december van 17u tot 21u.
Een begeleide lichtjeswandeling in Claeys-Bouüaertpark met animatie langs het parcours.
Deelnemers krijgen een lichtje, begeleiders een fakkel.
Solidariteitsmarkt in sportzaal van 17 – 20u
Bar en bbq op speelplaats bij mooi weer
Versiering door kleuterteam Casierlaan
Fakkeltocht vertrekt aan fietsenstalling in 4 groepen (ongeveer 10 fakkels per groep)
Tocht is ongeveer een uurtje, afstand is ongeveer 1 km
Animatie onderweg: 5 activiteiten
Bij aankomst krijgen mensen een bonnetje voor een chocomelk
Rospot voor goede doel
Werklijst is doorgemaild via deze link: wie wil mag zich er zeker opzetten!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19jqCSHTIqXhGOEFg12IVH5QDnNN-Ux0qVBG7oPs7RI/edit#gid=0

Infosessies ouders
-

-

Februari -maart: veilig online - sociale media van child focus ism de gezinsbond
o We wachten nog op datum vanuit de directie
o Na de sessie enquête laten invullen via QR-code
o Via inschrijvingen werken? / Ann kan dit doen via formulieren
Dinsdag 21 April om 19u30: EHBO

Allerlei:
-

Oxfam liet weten dat we via hen ook drank en chips kunnen bestellen en de overschot
mogen weergeven. Misschien uit te testen op info-avonden en kwis?
Er is informatie gegeven vanuit de scholengroep dat er veranderingen zouden zijn rond
oudercomité als vzw. Wordt vervolgd.
Bij evenementen duidelijk aanspreekpunt voor helpers. Achter de bar is er steeds een
barverantwoordelijke.
Er is al communicatie geplaatst via gimme en facebook voor de kwis. Een beetje jammer
aangezien het communicatieteam een planning heeft opgemaakt.
Voorstel van ouder om prijs van de GWP (zeeklassen, bosklassen ed) naar beneden te halen.
Waar trek je de grens? Individuele noden worden bekeken en er is een spaarplan. Als het
echt een financieel probleem is zijn er fondsen. In nood springt het oudercomité bij.

Bedankt aan alle aanwezigen. We nodigen iedereen graag uit voor de volgende vergadering op
dinsdag 14 januari 2020 om 20u in de Casierlaan.
Vragen, opmerkingen, helpende handen?
dewijzeeik.ouders@gmail.com
Volg ons op Facebook Oudercomité De Wijze Eik.

