OC SJS: vergadering 1, schooljaar 2022-2023, 8 september 2022
Aanwezig: Kirsten, Juf Carine, meester Sven, Carmen, Charlie, Ine, Wendy, Celine, Miranda
en Bart
Verontschuldigd: Kristel
Afwezig:
Juf Nancy heeft cake gebakken, dank u wel hiervoor
AGENDAPUNTEN
1. Voorstelling OC en nieuwe leden




OC ondersteunt de school, zamelt geld in voor de kinderen, voor Sinterklaas, Carnaval,
fruitdag, Zeeklassen/bosklassen, Eerste communie, speeltuigen op speelplaats,…
Activiteiten: Eetdagen, soepverkoop, kermis, tap den Egger, extra actie nog te bespreken
Voorstelling nieuwe leden

2. Secretaris



Wendy neemt rol van secretaris op zich
Inne zal inspringen wanneer nodig

3. Tap de Egger
 Aanvraag is ingediend
 Meestal vrijdag of zaterdagen beschikbaar gezet. Weekdagen niet aangeduid omdat er
dan nog moeilijker helpende handen gevonden worden. De maand van de eetdag ook
niet ingediend want dan zal het al druk genoeg zijn.
 Ook gekeken naar ‘grote’ namen
 Nu wachten op de loting, dat zal binnenkort wel komen,
 Brengt in vergelijking met bvb de kermis voor 1 avond wel wat op
4. Opbrengst van de kermis
 Was lager dan vorige jaren
 Normaal voor 3 dagen open, 1 dag bij opengedaan op zaterdag
 Zaal was duur- Vorig jaar was zaal gratis
 Kermis wil terug boven (voetbalplein)
 in oktober een vergadering hierover
 Opbrengsten: overlopen getallen
 Kermis op andere manier wel voordelig? Te bekijken
 Bart en Miranda nemen kermis mee ter harte
5. Financies
Overlopen van de geltallen met alle aanwezigen

6. Planning dit komend schooljaar
 Eetdag 11 en 12 maart in zaal De Keyt te Messelbroek:
 Voorstel om eens te kijken om de eetdagen terug naar Schoonderbuken te
halen?
 Leerkrachten komen 2 dagen helpen






Soepverkoop:
 pompoenen: Celine heeft een voorraad.
 Kirsten geeft aan Celine door hoeveel kg er nodig is
 Wortelen bij Miranda halen, zijn goedkoper
 Wanneer? Dinsdagnamiddag en avond 25 oktober klaarmaken, woensdag 26
oktober meegeven (op oudercontact?)
 Wie? Dinsdagnamiddag: Charlie, Miranda
 Wie? Dinsdagavond: Tania, Carmen
 Kirsten en Wendy bekijken het nog en laten nog iets weten
 Flyer: paar weken ervoor meegeven
Grootouderfeest:
 wanneer? Dinsdag 25 oktober in de voormiddag
 wie? Charlie, Miranda , Inne en Wendy, Celine
Filmavond:
 Wanneer? Vrijdag 18 november om 18u30
 Wat? 2 kinderfilmen
 Popcorn en drinken (bekers)
 Tania en Charlie zorgen voor de films en het eten
 Kirsten zorgt voor de drank
 Wie avond zelf? Charlie en Diego, Ine (later), Miranda, Carmen, Wendy, en
Kirsten bekijkt het nog



Kerstdrink:
 Wanneer? Vrijdag 23 december om 15u
 Wat? Warme choco, Glühwein en Cake





Carnaval => smoutebollen: Miranda kan hiervoor mee zorgen
Sinterklaas: Tania kijkt al uit voor wat kan
Pasen:
o Paashaas? Data nog te bespreken
Schoolfeest: wanneer? 7 mei  organisatie door de school
Fuif:
 op einde van schooljaardata nog te bespreken
 eventueel samen met afzwaai van 6e jaars (zelfde dag, aparte locatie)
Eindejaarsreceptie: woensdag 28 juni 2023organisatie door de school
Fruitdag: bij generale repetitie van het schoolfeest dus vrijdag 5 mei 2023






7. Resultaten enquête
 27 antwoorden van de 150 ( eerder weinig)
 Verwachtingen: organiseren van acties voor geld, organiseren van sociale activiteiten
zodat ouders en kinderen elkaar leren kennen
 voorstel “Café” per klas
 nadenken over welke sociale activiteit, klasgebonden
 thema’s die aan bod kwamen: pesten, diversiteit en sociale media
 Eerder teveel (bepaalde periodes) of genoeg activiteiten
 Sociale activiteiten: alles positief, alles behouden
 Financiële acties: vooral eetdag springt er uit
 Wat serveren op eetdag: buffet of pasta
 Wat sponsoren: uitstapjes sponsoren
 Trooper: is wel gekend, wordt niet vaak gebruikt
 !! RECLAME blijven maken
 Gimme is het best communicatiekanaal




Grootste obstakel om bij het OC te komen = tijdsgebrek
Hoe het OC in beeld te brengen Voorstel: OC voorstellen met foto of iets dergelijk
 Voorstel om een Afterschool te organiseren
 Voorstel om OC zichtbaarder te maken via Beachvlag, eventueel nieuwe T-shirts

8. Varia



indien koeling en materiaal nodig, op tijd bij Miranda vragen
Vraag van KWB via Juf Carine: 31 oktober Halloweentocht een post bemannen?
 geïnteresseerden: Charlie, Miranda, Tania, Carmen en ev. Wendy (afhankelijk
van werk)
 Juf Carine zal de interesse doorgeven en info vragen

9. Volgende datum
Dinsdag 4 oktober om 20u

