
VERSLAG OUDERCOMITE 

12/10/2017 

 

1 AANWEZIG - VERONTSCHULDIGD 

Aanwezig: Greetje, Helene, Annelies (mama van Lex, peuterklas)  Craig, Kenny, Sofie,  Lieselot, 

Lieven, Dieter, Dorothé,  meester Bart, juf Marieanne, Gerdi, Jean-Pierre, Bjorn 

2 DATA VOLGENDE VERGADERINGEN   

-  Maandag 6 November 2017 (Sint Maartensstoet) / Woensdag 22 November 2017 
(Sint/Koekenbak) 

-  Geen OC in December 

-  Donderdag 11 Januari 2018 (Carnaval) 

-  Woensdag 21 Februari 2018 

-  Dinsdag 27 Maart 2018 

3 VRAGEN/OPMERKINGEN VAN DIRECTIE/LEERKRACHTEN 

*Verslag oudercomité op de website (via Els, zorgkleuter@spanjeschool.be) 

*Grootouderfeest:  24/11 vrijdagnamiddag (of donderdagnamiddag?): Thema Vis. 

 Koffie en taart? OC kijken hiervoor 

Optreden met daarna klasbezoek? Twee groepen afwisselend koffie en optreden? Of 

eventueel in oud cultureel centrum??? Leerkrachten  kijken hiervoor  

*Hulp Isabel voor toezicht over de middag?  

Nog geen oplossing gevonden. 

Probleem: beperkt budget voor personeelsuitgaven, vanaf januari: mogelijks stop pwa’ers, 

start sodeco (grotere kost)/wijkwerk 

Oplossing: eventueel werken met vrijwillige oma’s of kindjes van de derde graad of 

leerkrachten van permanentie? 

*Klachten over eten? 



Organisatie ivm eten gaat niet goed:  onregelmatige toelevering , deel komt vanuit VTI 

(lekkerder)/ander deel vanuit Groenhove, pikant afgekruid, niet goed voorbereid 

Oplossing? Nieuwe leverancier verdient nog wat respijt!  Er wordt constant feedback 

gegeven. Bijkomende klachten mogen altijd doorgegeven worden!  

*Project kledij ‘Onze helpende handen’ (Sofie legt uit) 

Tweedehands(kinder)kleren inzamelen 1x/maand + 1x/maand verkopen in een ‘winkeltje’ 

Vereisten: propere/draagbare kleren en schoenen 

Wat met het geld? Investeren in zee- en bosklassen van alle kindjes 

Ophalingen op de komende twee vrijdagen (20-27/10) voor de herfstvakantie.       

Eerste verkoop:  8/11 tussen 14u-18u 

Belangrijk: promo ook buiten de school, bv via sociale media 

*Aankoop van potloden op school?  

Gebeurd van het schoolbudget (navragen bij Daisy)! Niet OC 

*Gerdi kan kijken voor een container als er een opkuisdag wordt georganiseerd.  

To do: kijken voor een datum in het najaar samen met het lerarenteam! 

*Ketnetkoekenbak (We zijn ingeschreven!) 

 Idee: Assortiment van koekjes?!? 

 Datum: 7-24 december (in domein Puyenbroek) 

 Wanneer verkopen?  Kerstmarkt Ardooie: 9 december/ grootouderfeest/ na school   

*Circus Picollini: niet meer dit school jaar, wanneer wel? Spanjeschool betrekken!?!  Toch ook nog 

eens navragen bij juf Nadine. 

4 SINT MAARTENSSTOET ZATERDAG 11 NOVEMBER 

Wie? Directie en leerkrachten?  

 OC? Dieter, Lieven, Kenny (leger), Bjorn, Craig (legergeneraal) 

 Kindjes lagere school?  

Knutselen? -Op de werkdag 

- Tweede en derde graad knutselt mee poppies?!? 

Kledij: Naaimiddagen op maandag in de refter van de school 

   Vrouwen en meisjes: vpk met blauwe rok en vpk shortjes 



Mannen en jongens/meisjes: legerkleren (oproep bij kindjes en meester Johan 

Verhalle?) 

Schmink: Daisy en Lindsey, Kathy?  Rode Kruis? 

Materiaal: Rolstoelen, brancard, verbanden, draagdoeken, gipsen, zandzakjes (via Brandweer), 

halskraag, camouflagenetten,  isomo + houten kruisjes, poppies, dik touw 

Nu zaterdag 14/10: 1ste werkdag om 9u30 (Neerbergstraat 13, Ardooie) 

 Wie? Voormiddag: Sofie, Lieselot, Kathy, Helene en Craig, Bjorn 

  Namiddag: Dorothé, Lieven, Kenny, Annelies 

 Kids? Liever niet meenemen! 

 Eten? Soep met (stok)brood en beleg/eitjes (Sofie kijkt hiervoor) 

 Kar? -barak 

  -begraafplaats: isomo, kruisjes, poppies 

  -zandzakjes: brandweer 

 Gerief? Iedereen brengt wat(timmer/schilder…) gerief mee. 

Eerste vergadering in Ardooie: 27/10 Dorothé en Sofie? 

Naam kar? Sint Maarten in ‘de Tassche’ Fields 

Naam groep? De Tassche aan het Front 

5 PANNENKOEKENVERKOOP 

*Wie en wanneer halen (afspreken met Leen van Spanjeschool)?  

Woensdagvoormiddag 25/10 om 7uur: Kathy; rond 8u30 wat hulp aan school om uit te   

laden? 

*Verdelen van de pannenkoeken: woensdagnamiddag; uitdelen aan de kindjes vanaf de donderdag 

6 VARIA 

*Aankoop materiaal: 

 Ikea:  Kast 39.99 euro*5=300 euro (Wie? Lieven) 

  Bakje: 2 euro zonder deksel 

 Juf Ludwine: Hockey 2 sets: 90,5*2= 181 euro (Bestellen? Wie? Craig en Helene) 

   Ballen decathlon: 4/5euro*10= 50 euro (Wie? Ludwine) 



   2 basketballen voor buiten (Wie? Ludwine) 

 Juf Marieanne: tapijt (kortharig, nog opmeten) 

 Mr Bart: Wereldbol (Dreamland of bestellen? Wie? Craig) 

 Eveline: Koptelefoon 23,99euro*3  (Kloegcom: Marblue Headfoams) 

 Michiel: speakers 39, 99 euro 

 Isabel: internet in opvang? 

 Wat gebeurt er met de i-pads van vorig jaar??? 

 

*Lego 

-Mister Learnie voor alle kinderen? Cadeautje van de sint (belangrijk: alle cadeautjes van de 

sint zelfde concept (STEM))? Prijs: 111,9 euro voor set van 28 stuks (*3=335,7euro) 

 -Gevoelsdoos: Build te expres score set 49,99 euro (NL 39.95 euro) (*25=1250 euro) 

 -Wat met junior Lego league (1maart 2018)? 

 

*Quiz in het Zonneke ism. Oc De Tassche? Februari 2018 


