Oudervergadering

18/11/2020

Aanwezigen
Lien, Elien, Katrien, Jo, Veerle, Michael
Verontschuldigd
Wendy, Anneleen, Veerle L., Evy
Agenda
•
•

•
•
•
•
•

Goedkeuring vorig verslag
Taakverdeling deadlines:
- culturele activiteit
- fietspooling
- grootoudersfeest (of alternatief)
- materiaalverantwoordelijke: Jo
- T-shirts
- plan voor inkomsten
Trooper
Kennismakingfilmpje
T-shirts
Sint
Varia

1. Goedkeuring vorig verslag
Goedgekeurd
2. Taakverdeling – planning bespreking op de vergaderingen
- Algemeen: Evy en Lien medeverantwoordelijke.
o Volgen de taken mee op.
- culturele activiteit: Anneleen en Katrien + Lien (februari)
- Fietspooling: Jo en Wendy en directeur + Lien (tegen dec)
- grootoudersfeest (of alternatief): Elien + Evy (tegen januari)
- materiaalverantwoordelijke: Jo (Katrijn zorgt dat dit in orde
komt)
- T-shirts: Veerle
- plan voor inkomsten: Jo, Elien + Evy (tegen december?)
- Speelplaats: Wendy en Veerle + Lien (tegen februari)
3. Trooper
- Promotiepakket is binnengekomen:
o Evy brengt dit in orde: momenteel afwezig, Lien
informeert bij haar.
o Komt regelmatig promo op de facebookpagina van de
oudervereniging
4. Kennismkingsfimpje
Later meer hierover – Hopelijk kan dit tegen volgende
vergadering?

5. T-shirts
o Er was verkeerde flex besteld. Logo is gemaakt. Dus nu
nog afdrukken en op T-shirts zetten.

6. Sint
- Kleuters krijgen ieder 50 euro per klas, want was vorig jaar 30
euro en we hebben geen culturele activiteit gedaan.
- Vraag is er of lagere school ook iets kan krijgen?
Lagere school zal rond 300 euro krijgen voor de ganse lagere
school.
Opmerking: we willen wel ieder jaar mee ondersteunen voor
de sint maar willen dat dit ook zo gecommiceerd wordt naar
de ouders…
7. Varia
- Pascale uit oudervergadering
o Kaartje + Boeketje via Bloomon
o Veerle regelt dit in de examenperiode, dan is Elien
waarschijnlijk thuis en zal er iemand thuis zijn als dit
wordt geleverd.
- Handgel is vaak op ooghoogte van kleuters en dat hangt
gevaarlijk: dit is gecommiceerd naar de school en ze
proberen dit op te lossen.
De volgende vergadering is gepland op 16 december om 20u
online. De link volgt in de uitnodiging van de vergadering.
Iedereen welkom!

