Speelbroek 38, 1850 Grimbergen

Ondernemingsnummer: 0466.853.176

VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG

Verslag Vergadering Oudercomité
18 januari 2017
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Jessi Rosiers
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Jacky Soeffers
Maja Sente

Activiteitenagenda:
-

Regenboogquiz
Verkeersweek
Schoolfeest
Slapen op school (2KK & 3KK)
Minikidsfuif (L1 t/m L4)

17/3/17
24/4 – 5/5/17
10/6/17
16/6/17
27/6/17

HET OUDERCOMITE ONDERSTEUNT DEZE ACTIVITEITEN VIA “HELPENDE HANDEN”,
SPONSORT DE BUSSEN VOOR DE SCHOOLREIZEN en
SPONSORT SPEELTUIGEN en MATERIALEN NODIG VOOR DE ACTIVITEITEN.....
U kan het oudercomité een bericht sturen via info@oc-deregenboog.be
U kan het oudercomité volgen op http://www.bsgo-grimbergen.be/
Facebookgroep : “Vrienden van BSGO De Regenboog”

-

Extra vrijwilligers om te helpen bij project of activiteit zijn steeds welkom!
Alle ideeën, suggesties en initiatieven zijn eveneens welkom.
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1. Grootouderfeest
-

Het feest is er voor de grootouders van kleuters van de instap- en 1e kleuterklas
Goede organisatie, alles was net op tijd klaargezet
Er waren heel wat door leerkrachten gemaakte cakes, in de refter waren niet veel kopjes
meer, er zijn er op andere plaatsen gevonden
Het wordt tijd voor de aankoop van een percolator, kopjes en koffielepels. Er is
geïmproviseerd moeten worden voor het brouwen van de koffie
Ook de Bednet beertjes werden goed verkocht
De grootouders waren heel tevreden

2. Kerstfeest
-

-

De voorbereiding moet volgende keer efficiënter aangepakt worden, volgende punten
moeten duidelijker afgesproken worden:
o Wie komt helpen?
o Wie zorgt voor de aankopen? Kosten van OC of school?
o Komen de leerlingen naar de grote zaal of blijven ze in de klassen en worden de
pannenkoeken / poffertjes gebracht?
Kinderen waren amper verkleed. Werd dat niet meegedeeld aan de leerlingen?

-

Eten en drinken:
o Fristie gratis gekregen maar vielen bij velen maar niet bij iedereen in de smaak,
gelukkig was er nog wat kerstmarkt-Cécémel
o Beter ook fruitsap voorzien
o Nieuwe bekers aangekocht door feestcomité waren niet stevig genoeg
o Poffertjes? Heel wat kinderen vroegen ook naar pannenkoeken

-

Muziek
o
o
o
o
o

-

Indien in de grote zaal: muziek voorzien om wat sfeer te brengen?
Wie zorgt er voor de muziek, er waren problemen met de installatie
Er was bij de lagere geen sfeer (ook 2015 veel minder) dan de vorige jaren.
terug met dj (eventueel vragen aan iemand) anders als Kevin of Bart niet kunnen
komen
periode dat de kinderen kunnen dansen verlengen. Waarom niet werken met
danszone voor 1-2 en 3-4 – 5-6 en dan de pannenkoeken in de klassen opeten zoals
vroeger werd gedaan.

Algemeen:
o indien er aankopen gedaan dienen te worden dan kan in overleg met het klein
bestuur (drank – eten – materiaal) aangekocht worden maar met factuur op naam
van de VZW.
o Waarom niet tegelijk aankopen en een verdeelsleutel maken voor kerstmarkt en
kerstfeest voor:
Samen bestellen
Bakjes poffertjes

Apart te bestellen
Pannenkoeken
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Vorkjes
Bekers
Ingrediënten pannenkoeken
Cécémel
Grenadine
Bloemsuiker
vuilniszakken
-
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Poffertjes
Fruitsap
borden voor pannenkoeken
suikers
Nutella? Dat was er vroeger ook

Bij de kleuters is het feest perfect verlopen, de kindjes hebben zich geweldig geamuseerd

3. Haagplantactie:
-

-

Zeer goed verlopen. Veel geluk met het weer, ook al was de datum laat vrijgegeven
Grote opkomst van ouders
Langs de hele omheining aan de kant van de lagere school en langs die aan het grasveld van
de kleuters werd de haag geplant. Bedankt aan de ouders die veel meer dan de aangekochte
meters hebben aangeplant
Er waren veel te veel pistolets voorzien
Er is een klein verlies gemaakt

4. Quiz
-

-

-

De voorbereiding van de quiz vordert zoals gepland.
Flyers en posters worden door Dimitri van Enigma afgedrukt. Niet vergeten om ook posters
in KAG te gaan ophangen!
Borden voor in de infoportieken worden door Karel van Lucas Publicity gemaakt. Aanvraag
bij de gemeente is gedaan en in orde. Borden worden aan de sporthal en uitrit Delhaize
gehangen.
Er moeten weer sponsors gezocht worden. Wie ziet dit zitten? 50-90-120€, 1-2-3
activiteiten, sponsoring is fiscaal aftrekbaar
Er moeten ook weer prijzen gezocht worden. Wie zorgt hiervoor? Handelaars blijken iets
minder happig te zijn dit jaar
Idee: via facebook reclame maken, likes verzamelen..
Bar: Mischa, Chris en Eoin?
Heel wat helpende handen nodig voor klaarzetten van de zaal. Een brief wordt opgemaakt.
Hebben vooral ook veel mensen nodig overdag om alles klaar te zetten want dat is zeer
zwaar werk. Ook oproepen via FB
Muziek installatie? Zoon van juf Anne?
Beamers en schermen: Isa Remue
Versnaperingen, drank: Evita
VGA-kabels en -splitters: Isa, Stein

5. Varia
-

Kim Vaneerdewegh is de nieuwe secretaris van het OC en vervangt Peter. Hoera en
bedankt!
Brieven worden te laat meegeven (vb voor 11 november) de dag voordien is te laat,
sommige brieven werden 2x meegegeven
Brieven worden zowel elektronisch verstuurd en op papier
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In het begin van het schooljaar is meegedeeld dat het grootouderfeest voor alle kleuters is
en niet enkel voor peuterklas en 1ste kleuterklas
School is telefonisch niet bereikbaar tussen 13.15u en 14.15u
herinnering: nieuwbrieven moeten aangevraagd worden via de nieuwe website
http://www.bsgo-grimbergen.be/
Blijkbaar mogen sommige kleuters hun handen niet wassen na het toiletbezoek, dit is
onaanvaardbaar
Idee om geld in het laatje te brengen: kerstkaarten verkopen met foto’s van de klassen,
leerlingen
Of nog: valentijnsontbijt, moederdagontbijt
inschrijvingen starten 6/3, voorinschrijvingen 13/2

o

Volgende data vergaderingen OC:
 Dinsdag
21/3/17
 Maandag
8/5/17
 Woensdag
21/6/17

-------------------------------------------------

Volgende vergadering: woensdag 21/3/17
------------------------

That’s ALL folks!!
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