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1. WELKOM
2. FAMILIENIEUWS
Juf Janna en Juf Astrid zijn zwanger
Ons lid, Valerie Van Oostende, verwacht ook een kindje.
Proficiat!

3. HEET VAN DE NAALD
! Het jaarthema is dit jaar : talenten
Voortgebouwd uit het verhaal van vorig jaar. De twee hoofdpersonages zijn tijdens Corona
een koppeltje geworden en hebben 10 pleegkinderen. Elk pleegkind uit het verhaal heeft een
eigen talent, en elke maand zal een bepaald talent in de kijker staan. De agenda van de lagere
klassen werkt ook met deze talenten
! COVID 19
Tot eind juni mag er niks van activiteiten doorgaan op school (waar kinderen en ouders
samenkomen) dit werd beslist door de scholengemeenschap “De Wegwijzer”
! Fruitweek
Vorig schooljaar werden ter compensatie van de fruitweek op school fruitpakketjes aan huis
geleverd. Hier kregen we heel veel positieve reacties over. Dit jaar mag het Tutti Fruttiproject
niet doorgaan + er worden geen schilouders op school toegelaten. We zouden dus opnieuw
pakketjes maken met herfst en zomerfruit, maar indien mogelijk geven we deze mee met de
leerlingen naar huis.
! Koffie 1/09/2020
Ons traktaat is jammer genoeg niet kunnen doorgaan, er werd een virtuele koffie gegeven via
onze FB-pagina.
! 1000+Poot acties
Per seizoen zal er een verkoopsactie zijn op school.
- Appels en peren verkoop (+/- 1000eur opbrengst)
- Kalenderverkoop (foto’s per klas)
- Paaseitjes
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Bloemen/bloembolletjes

! WG Wijn
Eerste vergadering WG Wijn ging reeds door.
Nieuwigheden:
- Een exclusieve capsule (duizendpoot met mondmasker) dit jaar
op de champagnefles.
- Een exclusieve gin extra in assortiment
- Alsook een lekkere bruine rum verrijkt de folder
- Terug een alcoholvrije wijn te verkrijgen
De wijnfolder wordt dit jaar normaliter op 30/10/2020 verspreid, net voor de herfstvakantie
dit om andere evenementen wat voor te zijn…
De levering zal Corona proof doorgaan op verschillende dagen/tijdsloten.
Toekomst wijnwerking… Zijn er kandidaten om in de werkgroep te komen ? Voor enkele
trekkers in de groep zal het volgend schooljaar hun laatste jaar zijn, dus wat extra werkkracht
zeker welkom.
! WG quiz
De quiz kan dit najaar niet meer doorgaan.
Er wordt toch een quiz voorbereidt, wie weet kan er in het 3e trimester toch nog snel
geschakeld worden om iets te organiseren. Zo niet, dan is er toch al een quiz voor volgend
jaar
! WG frietjesbak
Kan niet doorgaan, mogelijks alternatief kan een frietmobiel zijn, maar dan zijn de porties
beperkt. Dit alles valt nog te bekijken volgens de corona maatregelen en kan maar in 2e of 3e
trimester.
! NEW - WG paasontbijt
Dit jaar brengen we ontbijt aan huis. De WG wordt deze maand nog opgestart.
Alle hulp welkom!
! WG eetfestijn
Alternatief voor het eetfestijn? (eventuele zomerbar) kan tot nu toe ook niet doorgaan, we
bekijken dit opnieuw zodra mogelijk.
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! Sponsors
VIP sponsors (+100 EUR) kregen hun hapjesbord en cava niet op het eetfestijn maar er werd
voor een alternatief gezorgd .. een leuk wijnpakket zal hun worden aangeboden.
We hebben 280euro extra ontvangen van de cultuurraad wegens corona.
De lijst met potentiële sponsors in Vijve zal nog gemaild worden alsook de verschillende
formules waaruit ze kunnen kiezen, eventuele kennissen of familie die ook nog wil sponsoren
ook steeds welkom
Er zijn al enkele enthousiaste nieuwe Vijfse zelfstandigen bijgekomen.
! Algemeen
Ledenlijst graag aanvullen/verbeteren
Boekje OC zal komende week worden gedrukt,en zal worden meegegeven in de boekentas.
! Sint op school
Nog wat af te wachten… maar normaal zal de Sint wel op school komen.
De budgetten vanuit het OC zullen nog worden besproken.
Welkom Charline Buyck (zoontje start weldra op school) als nieuw lid in het OC.

4. WE DENKEN OVER
Sparen voor:
- Bergruimte op kleuterspeelplaats
- Loopfietsjes voor de kleuters (15 stuks)

5. IN DE PRAKTIJK
- Trooper niet vergeten, een gemakkelijke manier van geld
verdienen (momenteel +- 600 EUR opbrengst)

6. Kassa, kassa
Er zit op heden 6909 EUR in de kassa

7. Varia
-

In naam van de ouders nog even een dankjewel aan alle
leerkrachten voor hun inzet om de achterstand bij de lln toch tot
een minimum te beperken tijdens de corona lockdown.
In naam van alle leerkrachten een dankjewel voor de attentie nav
de dag vd leerkracht. Ze kregen een pakketje met een flesje wijn
en zakje chips incl leuk kaartje.
Ideetje om extra geld binnen te brengen: een eventuele veiling.
Kunstwerkje per klas maken? Bestaande tombola prijzen online
zetten.. lotjes verkopen/veilen?
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De bel die om 8u15 gaat is een positieve verandering. Minder
druk, rustiger voor de kleuters.
- Kleine klusjes herstellen? (man van Carine doet zijn ronde)
- Heel leuke beleving in de refter, merci Carine.
- Extra reminder aanvullend aan Gimme?
- Niet gebruikte aankopen vh eetfestijn worden op school bezorgd.
- Hoe kunnen we de juffen spreken? Mailtje sturen , de juffen zijn
steeds beschikbaar op afspraak.
Aan de fietsenstalling buiten aan school is het gevaarlijk door de
fout geparkeerde auto’s. Er zijn gesprekken gaande om een degelijke
en veilige oplossing te bekomen.
Idee voor de komende vormelingen: een goed fel lampje voor op de
fiets !

Volgende vergadering oudercomité dinsdag 8 december om 20u15

Voor verslag
Delphine Hostyn
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