
Oudercomité 17 januari 2023 

Aanwezigheden: Tom, Ine, Jessie, Wendy, Sven, Nancy, Lynn 

Verontschuldigd: Kris, Leen, Roeland 

 

Agendapunten: 

 

- Financiën 

Staan er goed voor, facturen van de sportsnack moeten nog betaald worden 

 

- Sportsnack 

Iets minder inschrijvingen dan voor kerst +- 50 wel beter. 

Naar volgend jaar toe zal het niet meer door de juffen gegeven worden maar door de organisatie 

zelf. Kost veel geld. Volgend jaar eventueel met Yeti samenwerken 

 

- Kwis  

Eerste vergadering gehad, moeten nog een aantal taakjes opgevuld worden 

Ine volgt verder op. Safe the date gelanceerd, inschrijvingen vanaf maart 

 

- Grootoudersfeest  

Was een succes. Een aantal nieuwe mama’s die meewerkten. Onthouden voor volgende 

activiteiten 

 

- Winterwandeling 24 januari 2023 

Niemand gevonden die trekt. Jessie kijkt na voor verlof. Eventueel kijken voor koude dranken 

 

- Dag van de directeur 31 januari 2023 

TOP SECRET 

 

- Carnaval  

Woensdag 15 februari voor de kleuters Wendy trekt 

Vrijdag 17 februari voor de lagere school Jessie trekt 

Aan Leen vragen of zij nog instaat voor het bevragen van de Windkrachters. Na nader overleg 

besloten dat we het zelf gaan doen met mama’s en papa’s. Wordt verder opgevolgd.  

Wendy en Jessie houden contact met elkaar om alles te regelen 

 

- Nieuwe leden 

Tom en Jessie zijn ingeschreven voor een webinar op 26 januari ‘hoe werf ik nieuwe leden aan’ 

 

- Kledij 

Offerte gekregen van Adecivo (Vincent Dries) 

Nog met Cé bespreken of zij ook iets nodig hebben voor het leerkrachtenteam 

 

- Parkeren 

Problematiek in de Kloosterstraat, steeds meer en meer auto’s die er terug inrijden en parkeren 

Ine gaat met Cé bespreken hoe dit aan te pakken 

 

 

 

 



Vragen aan Cé: 

Vastenmaaltijd eventueel op een vrijdag omdat er dan meer helpers te vinden zijn 

Voor de winterwandeling eventueel werken met brikjes en kleine flesjes plat water  

 

Varia: 

Actie lege brooddozen is besproken op de personeelsvergadering van de school, leerkrachten gaan het in het 

oog houden en ons feedback geven 

Openluchtklassen: 6e gaat naar pennenzakkenrock, 5e denkt nog na 

 

 

Volgende vergadering: 28 februari 2023 

Hapjes voorzien door:  Roeland 

 

 

 

 

 

 

 


