OC 14 november 2017
Aanwezig : André Kenyeres, Karen Janssens, Eveline Vanmarsenille, Leen Janssen, Nancy Van
Vlasselaer, Davina Hamal, Tanja Daniels, Jo Timmermans, Wim Van Audenhoven, Eva-Maria ...,
Leentje Hellemans, Veerle Thoonen, , Anja Jacobs, juf Sabine, juf Nele, juf Claudia
Afwezig : Katleen Jans, Sanne Timmermans, Eddie Rouflart, Bart Pellaers,
Verontschuldigd : Guy Van Aken, Bert Devue, Kristof Vandebosch, Luc Vanspauwen

1. Goedkeuring vorig verslag: Het vorige verslag is waarschijnlijk door de drukte van de
Italiaanse avond verloren gegaan in de vele mails binnen het bestuur en werd bijgevolg
pas vandaag verstuurd naar alle leden. Het wordt snel overlopen en er zijn niet meteen
opmerkingen.
2. Evaluatie vorige activiteiten

:

– Dag van de leerkracht: Er werden in de 3 schoolgebouwen taarten bezorgd, de leerkrachten
danken ons voor de lekkere traktatie.
– Italiaanse avond: De opbrengst ligt 13% hoger dan vorig jaar, er werden minder gerechten
afgehaald, maar het aantal personen die kwamen eten was idem aan vorig jaar.
Opmerkingen:
* Te weinig sla en tomaten, de laatste eters hadden 1 blaadje sla...
* Macaroni was koud en er kwam veel van terug, was blijkbaar niet lekker...
* Veel desserts werden niet leeggegeten → te veel? Niet lekker? Het ging blijkbaar vooral
over ijsjes...
* Er werd geen briefing gedaan, waardoor er toch wel wat fouten gebeurden: de tafelnr's
werden niet op de briefjes voor de keuken genoteerd. Er werden desserts verkocht die niet op
voorhand besteld werden, zonder dat er een kaartje hiervoor gehaald werd bij de kassa.
* Nog steeds een probleem om het verschil in porties te zien bij het opdienen.
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* Kan er niet afgesproken worden dat alle helpers na afloop samen eten? Lijkt gezelliger en
een leuke afsluiter van de dag...
* Dingen te voorzien volgend jaar: rietjes, deca-koffie, thee, meer afhaalbakjes
3. Komende activiteiten :

– Kerstmarkt: 9 en 10 december , de WG komt eerstdaags samen voor de uitwerking
– Nieuwjaarsreceptie: 18 januari, wordt geregeld door bestuur
Terugkoppeling werkgroepen:
* Communicatie: momenteel vooral bezig met de kerstmarkt
* Gezinsviering: zal normaal op 21 januari zijn, maar waarschijnlijk zal het geen viering in de
kerk worden, de WG wil wat anders uitwerken. Er wordt gedacht aan een bezinningsmoment
of iets dergelijks, dit werd ook reeds aangehaald tijdens de vorige vergadering.
* Kinderfuif: nog geen datum bekend
4. Schoolnieuws: zie bijlagen
5. Varia
– Herfstwandeling voor 1-2-3 was toch wel zwaar volgens de verhalen van ouders. De juf
bevestigt dat er 12 km gewandeld werd... In 4-5-6 werden spelletjes en opdrachten gedaan in
het bos, wat ook zorgde voor een educatieve kant aan de dag. De meeste reacties hierop
waren positief.
– Het probleem van het laattijdige buitenkomen van de kinderen in de Dorpsstraat wordt weer
eens aangehaald, de juffen geven het door aan meester Luc
– Iemand haalt aan dat er spam in haar mailbox komt, afkomstig van Spelenderwijs. Juf Anja
zegt dat dit de eerste melding is die ze hiervan krijgt en gaat het zeker doorgeven aan de ICTman.
– De ouders van de kleuters vinden dat er te weinig gelegenheid is om eens over het doen en
laten van hun kleuters te kunnen babbelen met de juf. Is er geen mogelijkheid om meer
oudercontacten te organiseren?
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Wie ?

Wat ?
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Wanneer ?

