Verslag

maandag 16/08/2021
Verontschuldigd:

Filip, Sarah, Nick, Nicky, Tamara

Aanwezig:

Diedrik, Ellen, Annelies, Evi, Klaartje, Evelien

Catering:

Annelies, Diedrik, Ellen

Leerkracht: /
Petit comité vergadering: start om 20u

onderwerp

info

to do

Trooper

via het nieuwe mailadres mail gekregen van
trooper dat er gepersonaliseerde affiches
komen van ‘OC Tuimelaar’. Deze zullen
eerstdaags geleverd worden.

Affiches ophangen voor info-avond

Activiteitenkalender
overlopen-bekijkenaanpassen

Bij start van het spectacolair werkjaar overlopen
we de kalender en proberen al zoveel mogelijk
up to date te zijn.

info avond vs reclame
OC

Het zal pas later geweten zijn of de info avond
effectief mag doorgaan.
Evi zal de flyer met de voorstelling van het OC
herwerken. Daarin nodigen we ‘iedereen’ uit
om de volgende vergadering aanwezig te zijn.
We zorgen voor cake. ( we caken er naar uit je
te zien)
Met info flyer en foto’s gaat Klaartje aan de slag
om een promofilmpje te maken van het OC.

Flyer OC herwerken en digitaal aan
school leveren voor maandag 23/8
(Evi)
of meegeven in de boekentas bij de
andere brieven.
cake maken (Ellen), voor volgende
vergadering
navragen bij meester Wim hoe flyer
en filmpje bij ouders terecht kunnen
komen ( Diedrik)

chrysanten

feestbeesten vorig jaar

Google forms voor bestellingen ipv
gimme (Ellen)
Bekijken om al dan niet QR-code aan
te maken (Evi, Ellen)
straatplan navragen bij school (Ellen)

2/10, afhankelijk van de maatregelen ivm COVID navragen bij meester Wim
opvolgen (Annelies)
werkgroepje: Annelies, Evi,
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dag van de leerkracht

meester Wim stelde voor om gepersonaliseerde
fluovestjes te maken voor elke leerkracht

opties rond fluo bekijken (Ellen)
(Klaartje, Annelies)

ander idee is pannenkoeken met elk een
pannenkoekenplantje.
Quiz

Concept quiz gaan we laten varen, dit kost veel
energie en tijd en is financieel gezien ongeveer
break-even.
Brainstorm nieuwe ideetjes: winterbar, kubb
tornooi, schlagerfestival, fruit of groente box,
karaoke, sneukeltoer, kleurenwandeling, ...
Misschien de mogelijkheid om ook (kleine)
kinderen mee(r) te betrekken.

afscheidsdrink 6es

Deze verliep wat chaotisch. Dit komt mede door
de coronamaatregelen.

wafels op school

Rond lichtmis werden er door verschillende
oma’s en Wendy VDB steeds wafels gebakken
voor de schoolkinderen. Het deeg werd bij
bakkerij Veldeman gemaakt. Er werd door de
bakker vorig jaar gezegd dat
pannenkoekendeeg iets makkelijker te maken
is.

datum vergadering

aangezien we maar met 6 aanwezigen zijn is
gebleken dat deze vergadering iets te vroeg in
de vakantie valt. Doordat we nog een
brainstorm rond nieuwe leden nodig hebben,
was dit zo vroeg gekozen.

o
o
o
o
o
o
o

sleutel school ligt bij Diedrik
communicatie, flyers en gimme + Trooper: Evi
verslag: Ellen, Diedrik, Annelies
financiële zaken: Ellen, Annelies
Kaartjes: Annelies
banner:

Algemene vergadering: start +/- 20u30
Info uit de school
o
o

Covid 19 actie: updates

idee bekijken
tijdspanne bekijken met meester
Wim ifv schoolactiviteiten.
vergelijken opbrengst chrysanten
(Ellen) en koeken (Annelies)

coördinator zoeken.
datum vastleggen met school
opvolgen
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Vorige vergadering: op te volgen / stand van zaken

Volgende vergadering:
Datum: 27/9 (Filip kan)
Catering: Sarah, Ellen bakken cake
Voorstel leerkracht:

Activiteiten OC werkjaar 2021-2022
Vraagtekens en cursieve delen zijn nog in bespreking…

Datum

Onderwerp

Wat

Wie

16/08

Vergadering OC

Een spectacolair jaar!

Catering; Annelies, Ellen,
Diedrik

25/08

Infoavond L1 L2 L5 L6
Hap stap trap 19u30

Voorstellen OC aan de hand van
een filmpje en een flyer

Klaartje, Evi

26/08

Infoavond L3 L4 19u30

11/9

SteenGoedfeesten

12/9

Vormsel 11u

27/9

Vergadering OC

2/10

1e communie 15u
feestbeestenreceptie

5/10

Dag van de leerkracht

20/10 woe

Chrysanten

Catering: CAKE: Ellen, Sarah

Wie helpt nog?

Evi, Annelies,
Klaartje, Ellen, Annelies

Leveren 19/10

Ellen

Flyeren rond 27/9 (wachten op
uitslag tombola steengoed)
/11
1/11-7/11

Vergadering OC
herfstvakantie

Catering:
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Sint

Budget per klas of algemeen

soepactie
23/12

Oudercontact LS

24/12 NM –
9/1

Kerstvakantie

16/01

receptie STG/OC

31/1 ma

Dag van de directeur

/2

Vergadering OC

/2

Wafels op school

28/2 – 6/3

krokusvakantie

/2

Quiz

/3

Koekenactie

6/3

Opendeurdag peuters
en kleuters

4/4 tem
18/4

paasvakantie

/4

Catering;

Vergadering OC

/4

vormsel

20/5

Oudercontact lager

/5

1e communie

/5

Feestbeestenreceptie

Catering:
30/4 of 1/5

Welk cadeautje?

16u30-18u30
Etentje OC
14/5 za

Schoolfeest

/6

Oudercontact kleuters

28 /6 di

Laatstejaarsreceptie

Drank bestellen
Bediening (min 4 personen)
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Ijsjes einde schooljaar

