OC vergadering donderdag 16/09/2021
Aanwezig : Ellen Gers, Evert Merckx, Jeroen Célérier, Hanne Geysenbergh, Jelle Hellinckx, Astrid Koppenol, Goedele Van Ginderachter, Inneke Coppé, juf Sylvia, meester Willem

Verontschuldigd : Soﬁe Meynaerts, Lien Vandermeiren, Marthe Lambrechts, Didier Appels, Evelien
Moors, Sandra Jacobs, Bart Gentens, Marie Van Hoof, Anne Verbiest, Nathalie Flamen,

Verslaggever: Ellen Gers

Verwelkoming
Verwelkoming door de voorziQer, Evert Merckx.

Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Foutje in vorig verslag: pizzaverkoop : Marthe en Evelien en niet Marthe en Ellen.

Info school
Juf Sylvia: goede start op school gemaakt.
Nieuwe wiskundemethode ‘Wiskanjers’ van het 1e tot 5e leerjaar. 6e leerjaar behoudt voor
het laatste jaar ‘Zo gezegd zo gerekend’.
Voordeel van nieuwe methode: instrucYeﬁlmpjes voor ouders om te scannen, overzichtelijkere methode, gemakkelijker om te diﬀerenYëren.
Bingel en Scoodle Play om extra op te oefenen. Niet verplicht, maar handige aanvulling voor
extra oefeningen. Ook in de klas worden deze websites gebruikt.
Fietskaravaan: 60-tal kinderen doen mee. Kinderen krijgen een kleine beloning.
Volgende pedagogische studiedag 23/9 gaat rond KIVA.
Dank voor het schilderen van de kleuterspeelplaats.

Gemeente heec ﬁetsparcours terug geschilderd rond de recer.
Alle kleuterjuﬀen komen naar de kleuterwandeling.
Voor de kwis en Pellenberg Buurt (als het doorgaat 13/11) komen enkele leerkrachten helpen.
Nieuwbouw: bouwplannen afgewerkt tegen eind september en worden begin oktober doorgestuurd naar Ageon.
Er komt nog een mobiliteitsstudie (Ganzendries).

Speelplaats
- Parcours is terug geschilderd (180 euro).
- Kosten doorgegeven aan Marthe maar zijn nog niet teruggestort.
- Leerkrachten mogen de vraag stellen voor speelgoed als het nodig is.

Kalender
- 174 bestellingen
- 31 nog niet betaald
- 180 worden er afgedrukt
- Fotoshoot is vlot verlopen
- Kalenders worden op 17/9 verdeeld

Kleuterwandeling 19/9
- Doornroosje zondag 19/9 om 10u30
- Alle kleuterjuﬀen zijn aanwezig
- Inschrijvingen: 30-35 kleuters
- Banner sponsors ophangen?

Sponsoring
- Marthe?
- Banner?

BB-krant
- Sponsors moeten steeds vermeld worden.
- Volgende week wordt BB-krant bekeken (Inneke en Lien), alsook de social media (Inneke en Lien
gaan naar KrisYen)

Bon voor Katrien H.
- 50 euro, van winkel in Herk-de-Stad (Fashion store)

Wafelverkoop 22/10
- Evert nam contact op met bedrijf: wafels, truﬀels, frangipanes, studentenhaver, gedroogd fruit,…
- Leverdatum doorgeven: Evert
- 22/10
- Astrid, Inneke en Goedele trekken de werkgroep: brief, bestelling,…

Pellenberg Buurt
- Als het doorgaat wil Jeroen zich erachter zeQen.
- Er kunnen ook enkele leerkrachten helpen.

Etentje OC 19/1
- Lammerhof - woensdag 19/1 om 18u30
- Inneke reserveert

Kwis 27/11 (Bart, Nathalie, Jeroen)
- pas 23/11 volgende vergadering
- Materialen al besteld?
- Guy zou de vragen klaar hebben
- Bart Coelmont maakt aﬃche en ﬂyers en bezorgt ze aan werkgroep
- Mailadres: OCschool3212@gmail.com
- Wachtwoord: school3212OC
- Vanaf nu gebruiken we oﬃciële mailadres voor onze acYviteit

Dag van de leerkracht 5/10
- Wie doet bestelling? Inneke
- Inneke verwingt KrisYen
- 30-tal koﬃekoeken + iets met fruit

Varia
- Goedele Van Ginderachter neemt de fakkel over van Koen Vierendeels. Koen wil zich wel blijven
engageren voor een helpende hand.
- Frietzakjes en vorkjes, 200 stuks: gic van Sanne Vervoort en Nick Roger (ouders van Louie en Viktor,
overschot van hun trouw)
- Mails op ouderplaqorm: graag meer bundelen, duobanen samen een mail sturen, duidelijke Ytels
(niet dat je eerst je mail moet openklikken), geen bevesYgingsmail bij invullen van mails + facturen
op plaqorm: je kunt niet zien of je ze betaald hebt.
- Onlinebetaling voor alle acYviteiten van OC is belangrijk. Rekeningnummer OC:
BE03737044459284. Kunnen er meer mensen van OC deze rekening consulteren (consultaYevolmacht)? Of toch terug de piste van QR-code uitzoeken? Astrid vraagt na aan Evelien of rekeningnummer mee op brieven kan. Goedele bekijkt nog andere alternaYeven (bv. Ook voor te betalen op
acYviteiten bv.)
- Rode neuzendag? Inneke houdt ons op de hoogte en dan bekijken we of we als OC deelnemen.
- Kac en go is niet doorgegaan doordat er geen opendeurdag was. Zeker meenemen naar volgend
jaar. Brief is klaar (Astrid).

