Verslag oudercomité De Parelouders
Datum: 23 november 2021
Aanwezig: Kris, Tom, Sofie, Debbie, Veerle P, Carolien, Bart, Barbara, Stefanie, Stefanie, Valérie, juf
Liesbeth, mw. Nancy, Veerle D (verslag)
Verontschuldigd: Wouter
Welkom aan de nieuwe leden: Barbara, Stefanie

Bespreking
1.

Kersthappening

Dit gaat niet door.
2.

Kerstbier

Tweede verkoop is gestart. Nu zowel bruin als blond bier.
De flyers waren wat laat, omdat het wat langer duurde om het etiket rond te krijgen.
Nu is alles verdeeld. Er is tijd tot eind deze maand om te bestellen.
Verdeling gebeurt op 11 en 12 december in de wijkschool Krekelstraat ahv een nummer en uur.
Bestelling wordt in de wagen geplaatst.
Stand van zaken: tot nu toe 24 bakken
Reminder wordt nog uitgestuurd door de school.
Kunnen we het een week opschuiven? Dit zal misschien zorgen voor verwarring.
We houden het zoals het is. We kunnen altijd wel wat extra bestellen en gebruiken op de fuif.
Opbrengst is bedoeld om te gebruiken voor IT materiaal.
Bart bevraagt bij Amber of hij een bezwaar heeft dat we het etiket verder gebruiken; ook als hij
volgend jaar uit het oudercomité is (zijn dochter zit in het 6de lj).
3.

Nieuwjaarsreceptie (14/01)

Nieuwjaarsreceptie is voor de leerkrachten en leden oudercomité.
Zal dit mogen doorgaan?
De maatregelen vanuit de overheid zijn van kracht tot eind januari.
Deze naar de school toe tot aan de kerstvakantie.
Enkel receptie voorbereiden?
Hapje en drankje moet al zittend gebeuren.
We vermoeden dat dit niet zal kunnen doorgaan. We annuleren de nieuwjaarsreceptie.

p.1

4.

Organisatie fuif

Doel: ontmoeting tussen ouders zonder de kinderen.
Er wordt telkens een thema aan verbonden.
Dit gaat door in het JGC in Destelbergen.
Ondertussen brengt dit ook veel geld op, maar was oorspronkelijk het doel niet van de fuif.
Gezien het succes staat dit terug op het programma.
Datum: 1 april 2022
Nog geen thema gekozen. Thema hergebruiken van vorige keer: springtime?
Twee jaar geleden was het de bedoeling om een after-work-fuif te doen.
Nu nog wat afwachten.
Draaiboek is er.
Zaal, datum en DJ liggen vast.
Trekkers: Bart en Delphine
Wie zich geroepen voelt om tot het werkgroepje toe te treden, is welkom.
Lokale scouts laten meehelpen achter de bar? Te bespreken op werkgroep.
5.

Financieel

Elk jaar proberen we aan de school 2500 euro te schenken.
Dit proberen we elk jaar ook op te halen, maar niet elke activiteit hoeft geld op te brengen.
6.

Ontbijtactie

Wouter heeft begrepen dat er niet veel animo was rond deze actie en er al voldoende andere acties
waren. Dit zal dit jaar niet doorgaan.
Wat als er toch veel activiteiten wegvallen?
Als er mensen zijn die hun schouders hieronder willen zetten, kan dit zeker nog doorgaan.
7.

Communicatie activiteiten

Cfr. Vorig verslag
Flyer laten maken met alle activiteiten.
Dit is niet gebeurd en dit is nu niet meer zo zinvol.
Misschien wel zorgen voor een soort van sjabloon/format om activiteiten te kunnen bekendmaken.
Dan kan dit van in het begin van het schooljaar meegegeven worden.
Te bevragen bij Amber? Amber zijn dochter zit in het 6de lj.
Misschien een oproep doen naar grafisch talent bij alle ouders in de nieuwsbrief -> soort van
vacature maken?
8.

Hulpcheque

Bedoeling is een oproep te doen naar alle ouders om een handje te komen helpen op activiteiten.
Best is in het begin van het schooljaar; samen met flyer activiteiten.
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9.

Kriebelteam

Kriebelteam zijn (groot)ouders die na elke vakantie het hoofdhaar van de kinderen controleren op
luizen. Door dit systematisch te doen, is dit goed onder controle te houden.
Het is moeilijk om helpende handen te vinden, omdat dit tijdens de schooluren dient te gebeuren.
Vorig schooljaar waren ze slechts met 3.
Op de vorige vergadering gaven enkele personen zich op, maar er zijn nog altijd helpende handen
nodig.
Er zijn momenten die vastgelegd worden door An en Lien Bruggeman die het kriebelteam trekken.
Maar ouders kunnen ook afspreken met An en Lien om dit op eigen houtje met enkele klassen op te
nemen.
Privacy is heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat de kriebelmama/papa’s zelf ouders aanspreken
of andere ouders informeren. De school neemt dit zelf op.
De eerste keer is het belangrijk om dit samen met An B te doen.
Dit kan vandaag nog doorgaan. Mondmasker moet wel gedragen worden.
Terug starten na de kerstvakantie.
Wie wil meehelpen?
Sofie: 1ste en 3de lj (klas van eigen kinderen)
Liesbeth, Barbara: kleuterklassen Krekelstraat,
Debbie, Veerle: kleuterklassen hoofdschool + 1ste lj willen wel bekijken om dit op zich te nemen.
Valerie: 2 klassen 4de lj
Stefanie luistert eens bij An of ze samen het 2de lj kunnen doen.
An en Lien zullen vermoedelijk ook nog wel enkele klassen doen.
10.

Varia

-

Cadeau aan Amber als bedanking grafisch ontwerper: tickets + bierpakket
Idee: spreker uitnodigen rond onderwerpen die ouders en leerkrachten kunnen interesseren
Oud-leden uitnodigen voor een etentje: is alweer uitgesteld omwille van corona – ze worden
ook uitgenodigd voor de fuif
Besmettingen op school: aantal valt heel goed mee. Er zitten momenteel meer kinderen in
quarantaine omdat de mama of papa besmet is, dan dat ze zelf besmet zijn. Ook bij
leerkrachten valt het voorlopig mee. Leerkrachten die met verschillende klasgroepen in
contact komen, houden hun mondmasker aan.
Meter- en peterschap: definitieve lijst moet nog doorgestuurd worden. Kris zorgt hiervoor.
Eventueel niet met een etiket, maar met algemene mail naar alle ouders. Omwille van privacy
mag er geen vermelding meer zijn van de namen van de kinderen van de betrokken ouders.

-

-

Volgende vergadering
Dinsdag 22 maart 2022
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