Verslag OC 3 van 7 december 2017
Aanwezigen : Kristin, Joelle H, Anja, Sabrina, Nils, Christophe, Veerle, Frederik, Joris en Jo
Afwezigen : talrijk, door het verschuiven van de vergadering en dus meer dan ooit geëxcuseerd.

Verslag OC 2
Goedgekeurd. Verslag werd zeer laat geschreven, een aandachtspunt voor de voorzitter en zijn
kompanen.

PR team
Er wordt verder gewerkt aan de OC pagina op de website van de school. Aan de Facebook juffen zal
gevraagd worden om de OC Facebook pagina te promoten op de schoolpagina. Zoals algemeen
geweten luidt de hedendaagse versie van Shakespeare's beroemdste oneliner 'Gevolgd worden of
niet gevolgd worden, dat is de vraag'
Verder bruist het PR team van de ideeën - na een voorzet van Joris zullen proberen een eigentijdse
sticker, met QR code naar de onze webstek en Facebook pagina, te ontwerpen - deze zal op de
wafeldozen geplakt worden.

Wafelactie
Rudy coördineert professioneel van thuis uit, en zal bijgestaan worden door Joelle H.
De bestelformulieren zullen voor de kerstvakantie verdeeld worden.
De afhaalmomenten plannen we op 30 en 31 januari - meer info op de bestelformulieren en later op
de website.

Herfstfeest
Mede dankzij het mooie weer kunnen we spreken van een zeer geslaagde editie - de formule met
desserten en koffie op school zorgde voor extra klanten op de speelplaats, en meer tijd en ruimte om
de grote zaal op te ruimen.
Het eten werd gesmaakt en deed ons besluiten om dit concept en aanbod volgend jaar te herhalen.
Het OC en de school danken alle vrijwilligers en juffen/meesters die meehielpen met de
voorbereiding en op de dag zelf - zonder hen is het onmogelijk om zo'n dag te organiseren

Feedback fotograaf
Het OC bespreekt de opmerkingen die ze hebben, en die ze ontvingen via andere ouders met de
directie.
Het feit dat de kinderen vaak niet lachten werd het meest aangehaald.

Merci !
Pieter Nys besloot om zich na een jarenlang lidmaatschap terug te trekken als actief OC lid wegens
tijdsgebrek.
Het OC bedankt Pieter van harte voor al zijn bijdragen, voor en achter de toog, en in het bijzonder
voor de medewerking aan de nieuwsbrieven van een aantal jaren geleden.
Dikke merci Pieter!

Verkeer
De geblokte situatie werd net voor de OC vergadering opgelost, zodat wij ons beklag niet moesten
maken over dit onwezenlijke idee. Moesten de blokken er nog staan zouden we kunnen noteren dat
het omkeren op de parking aan het gemeente huis, of een U turn vanaf de knuffelweg, ons
nachtmerries bezorgde.
We zien echter nog steeds chauffeurs die zich op de stoep parkeren - onbegrijpelijk en om
moedeloos van te worden.
Het OC denkt na om zich toch nog eens actief in te zetten door deze overtreders op ludieke en toch
kordate manier aan te spreken.

Einde verslag
Volgende vergadering staat gepland op 25 januari 2018

Het OC wenst jullie allemaal een zalige kerstperiode!

