Verslag oudercomité 03/10/2019
1. Heet van de naald
 Familienieuws
Onze innige deelneming bij het overlijden van de mama van
Kenzo (L4) en Daiko (L3)
alsook bij het overlijden van de papa van directeur An
Een zusje voor Elias (K1)
Een broertje voor Eliandro, Lucaël, charbel --> Markos
 Jaarthema: We staan paraat voor ons klimaat
Het vijfde leerjaar is trekker van de klimaatbende (gaat uit van stad
Waregem)
 Jaarsponsoring:
Er zal een placemat worden gemaakt met de hoofdsponsors erop
Nieuwe leden:
Ellen Devriendt
Stefanie Vandewalle
Ruben Hoornaert
Welkom !

2. We denken over
 Trooper : website sparen voor vereniging
Bij het online shoppen eerst naar de website van trooper gaan , dan
de vereniging aanklikken en dan pas online shoppen.
Bepaalde winkels geven je geld of een bepaald procent voor je
aankoop.
Eerste betaling reeds ontvangen : 112,42€
Volgende betaling zal 109,52€ bedragen.
 Fluo-actie: helmopfluotop.be : we zijn terug ingeschreven.

3. In de praktijk
 Fruitweek
Di: fruitsalade ; Woe: appel ; Do: peer ; Vrij: mandarijn
Alle fruit werd aangekocht in Delhaize
 Aankoop nieuwe fluo hesjes tegen 1 november voor alle nieuwe
kleuters/ nieuwe lln / bij kindjes die hun huidige hesje zijn ontgroeid..
 Update quiz:
Momenteel zijn er 18 groepen ingeschreven.
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 Werkgroep wijn:
Er zijn 2 nieuwe leden die de groep vervoegen;
De man van Nele Vandewalle en Ruben Hoornaert.
Assortiment blijft ongeveer hetzelfde als vorig jaar, door blijvend
succes.
Er zit een nieuwe witte wijn in het assortiment en die zal worden
voorgesteld op de quiz.
Ook een nieuwe capsule van de duizendpluspoot op de flessen
champagne.
Ook een alcoholvrije, zeer lekkere witte wijn te verkrijgen.
 Toelichting overige werkgroepen
Lijst vd werkgroepen doorgegeven
 Alle communicatie mag nog steeds gebeuren naar het algemeen
emailadres : oudercomite.duizendpluspoot@gmail.com







Dag van de leerkracht : 4 oktober
lichtjes aan de leie 30/11: er zal een stop zijn in onze school
Sinterklaas: op 4 dec Sintontbijt
Nieuwjaarsetentje OC gaat door op vrijdag 31/01
Cultuurraad: Elise volgt dit op
Er komt een artikel en foto van ons oudercomité in kerk en leven op
vraag van de priester.
 Eetfestijn zondag 15 maart

4. We denken over
 Soep ten voordele van de warmste week… welk goed doel ?

5. Varia
 Afhaalsysteem kleuter/lager  vragen doorgestuurd naar de directie
 Klusjesman .. ?
 Info-avond rond social media (5e – 6e lj)
Komende vergaderingen oudercomité:
Ma 09/12 , Ma 02/03 , Do 04/06 telkens om 20u15 in de
leraarskamer
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