Verslag: Vergadering oudercomité 1000+poot
Dinsdag 5 oktober 2021 - 20.15u. – refter
Aanwezig: Charline Buyck – Evelyne Calleeuw – Stefanie De Rijcke – Juf Veerle Desmet –
Liesbeth Declercq – Gaitan Cambier – Juf Ilse Vanhoutte – Barbara Delbeke – Stefanie
Vandewalle – Lyndsey – Ruben Blomme – Elise Delbeke – Stefanie Demoor – Fien Desmet
Agendapunten:
1.taakverdeling bestuur
-Evelyne: penningmeester
-Charline: voorzitter
-Ellen: communicatie
-Stefanie: secretaris
2. nieuwe leden
-Ruben Blomme: papa van Emiel (K1)
-Stefanie De Moor: mama van Alexander Vansteenkiste (peuter)
-Fien Desmet …: mama van Lise
-Eline Van Hastel: mama van Kjell
→ uitleg werking OC aan de nieuwe leden door Evelyne
3. data vergaderingen
-ma. 13/12, di. 08/03, do. 02/06
4. geplande activiteiten + data
-fruitweek: eerste keer in de week van 19 oktober (dit wordt nog afgesproken met An)
-wijnverkoop:
→06/10 eerste werkvergadering,
→folders meegeven in november, begin december verkoop afsluiten
→probleem: laatste dag is 24/12, wanneer wordt de wijn dan afgehaald? De vrijdag ervoor
afhalen? Wordt besproken in de werkgroep op woensdag 6 oktober. (is ondertussen beslist
dat afhaling doorgaat op vrijdag 17 december)
→Éen van de grootste inkomsten van het werkjaar. Wat met de kerstdrink? Donderdag 23/12
van 18u. – 20u. een “kleine” kerstmarkt? (kerstdrink gaat door op vrijdag 17 december)
-bakt het oudercomité weer cakejes voor de kinderen? Donuts bij Koekegoed? (er is
ondertussen beslist om enkel cakjes te bakken)
-kwis:
→19/11: nog helpende handen gezocht
→de kostprijs was €15 maar kan/mag dit worden opgedreven naar €20? Ja, iedereen akkoord.
→Sponsors moeten nog gezocht worden. Het nieuw Posterijtje, …

-frietjesbak:
→opnieuw op school bakken met groentjes, opgeven wie er kan helpen (zie werkgroepen)
-knutselnamiddag: woensdag 2 maart, werkgroep wordt nog opgestart, nog extra leden
gezocht!
-voorstel om eventueel een ontbijt, après-ski, … te organiseren. Er zijn een aantal
voorstanders om opnieuw een take away te organiseren (Valentijnsmenu).
-zomerbar (weekend van 23-24 juni): met een gezinsfietstocht eventueel zaterdagnamiddag en
zondagvoormiddag.
-nieuwjaarsetentje: 04/02 (idee is aan het rijpen)
5. werkgroepen
Blad gaat rond om in te schrijven
→zomerbar: Gaietan, Ruben B., Liesbeth, Barbara D., Annelies W., Elise, Stefanie VDW,
Stephanie De Moor
→Valentijn take away: Liesbeth, Fien, Annelies W., Lindsey, Stephanie De Moor, Charline
→wijn: Barbara D., Rik, Stephanie De Moor
→Kwis: Gaietan, Ruben B., Liesbeth, Elise (voorbereiding), Stephanie De Moor
→Knutselnamiddag: graag ook nog nieuwe leden
Willen de (nieuwe) leden die zich nog niet hebben kunnen opgeven dit nog doorgeven via
mail of whatsapp? Op die manier kunnen we de lijst vervolledigen.
6. sponsors
Graag zoveel mogelijk sponsors zoeken en aanspreken, zelfstandigen
7. cadeautjes communies
Mikado voor eerste communie, fietslichtje voor vormelingen
8. kassa
€8627,17
-sparen voor verfraaiing van het nieuwe zithoekje onder ijzeren trap, de vraag kwam ook om
eventueel een nieuw afdak te sponsoren maar de meeste leden zijn daar geen voorstander
voor, ook vernieuwing computers
9. varia
-Paas- of Valentijnontbijt (de meeste zijn hier geen voorstander van)
-Trooper niet vergeten!!! Herinnering periode van Sint en in de agenda! Actie van Trooper
i.v.m. aankoop koffiepads (koffiemarkt.be). Ook nog eens op de facebookpagina delen.
-Infoavond digitalisering (er wordt recent één gegeven in de bib van Waregem)
-lichtjes aan de Leie 27/10: school staat met een standje op de markt
-voorstel Elise: boekenkast aan de ingang van de school waar boeken kunnen geruild worden
cfr. Schoendalestraat (VTI Waregem had de opdracht aanvaard om zo’n kast te maken)

