OUDERCOMITÉ GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL LOCHRISTI
CONTACT OUDERCOMITE
Caroline Curinckx
Tel 0495/51 89 53
e-mail : oudercomite@ocgbslochristi.be
website : www.ocgbslochristi.be

CONTACT SCHOOL
e-mail school : secretariaat@gbslochristi.be
website school : www.gbslochristi.be

Verslag oudercomité 14 december 2017
Volgend verslag geeft chronologisch een opsomming van de zaken die op het vorige oudercomité besproken
zijn.

§

Aanwezigheden
-

aanwezig : Peter, Anouk, Emmy, Kelly, Maarten,Hannes, Danny, juf An, juf Ann, Jeroen,
Chris, Griet, Kitty, Chris (directie)

§

-

verontschuldigd :Caroline, Annelies, Patrick, Ruth, Els

-

niet aawezig :

Goedkeuring vorig verslag
-

§

Geen opmerkingen

Mededelingen directeur
-

Bedankt voor de hulp bij het grootouderfeest. We hebben 730 grootouders ontvangen. Ook
dank aan de oud leden van het OC.

-

Op 5 december kwam Sinterklaas op school. Dit was een groot succes.

-

Op de laatste dag worden nog een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Het 6de leerjaar
zou eventueel de opbrengst gaan afgeven op Puyenbroek voor de warmste week. Ook
krijgen de leerlingen een rapport en nieuwsbrief mee naar huis. Voor de meeste het tweede
rapport en voor de leerlingen van het 1ste al het 3de rapport

-

Er is een leerlingenraad geweest deze week. Resultaten hiervan staan op de website van
het school. Doel is om samen met de leerlingen te kijken hoe het nog aangenamer te
maken op school.

-

Oproep: oude gezelschapspelen of leesboekjes zijn welkom op school voor in de ‘veranda’
(af te geven op secretariaat)

§

Mededelingen bestuur
-

-

Evaluatie voorleesavond: 198 kinderen
- Alles vlot verlopen enkel nog iemand die zou moeten verwittigen als de laatste
leerlingen de klassen hebben verlaten zodat we er hier zicht op hebben.
Ledenfeest: 59 aanwezigen. Volgend jaar terug combineren met voorleesavond
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-

-

-

§
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Grootouderfeest: betere afspraken rond taarten want sommige dagen te veel taarten en
andere dagen te kort. Ook op de brief beter vermelden dat de taarten ’s morgens moeten
afgegeven zijn.
Werkgroep schoolfeest: draaiboek overlopen
Werkgroep zaklampentocht: ook eerste keer samengekomen en we volgen het thema van
de school ‘puur natuur’
Toneel: podium opstellen 27/12 vanaf 9u: Hannes, Maarten
- Vrijdag 19/1: vanaf 16u klaarzetten en vanaf 19u30 Anouk, Peter, Ilse B., Nancy DB,
Emmy, Kelly
- Zaterdag 20/1: Emmy, Griet, Caroline, OC Beervelde
- Zondag 21/1: 14u30 Emmy, Maarten
Codeclub: 31 in Lochristi en 11 in Beervelde en al 4 extra data gepland. Er mag niet
gewisseld worden tussen Lochristi en Beervelde. Er wordt ook al gewerkt in 2 groepen:
starters en gevorderden
Gezinsbond: pedagogische avond è geen interessant thema voorgesteld door bond dus we
gaan dit jaar overslaan tenzij er beter onderwerp gevonden wordt.
Ouderkrantje: deadline voorbij. Krantje wordt meegegeven na de vakantie. Volgende
deadline 22/3/18
Schenking goed doel: ja of nee en wat? Indien wel, bednet? Welzijnsschakels? Graag
feedback.
Volgend OC 11/1/18 met aansluitende nieuwjaarsreceptie

Kasverslag
Totaal: € 27.487,18

§

Rondvraag
-

Werkgroep mobiliteit: werken zouden jaar uitgesteld zijn door Aquafin rond Schoolstraat?
Kunnen we feedback krijgen van de gemeente rond de verkeersveiligheid rond de school?
Brief fotograaf was voor 5 EUR pasfoto’s en verplicht te kopen en uiteindelijk waren die te
koop voor 7 EUR maar toch niet verplicht af te nemen
Zwemmen: mogelijks uitwijking naar Rozenbroeken maar nog afwachten voor welke
leerjaren

In naam van het bestuur,
Emmy De Backer
Bestuurslid
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