
Verslag Oudercomité VBS Klim-Op Nieuwrode van dinsdag 04/10/2010 
 
Aanwezig : Vanessa, Leen, Anna, Lucia, Nicole , Katleen en Peter 
 
- Peter heeft een briefje gemaakt om ouders, die willen deelnemen aan het oudercomité, 
uit te nodigen voor de volgende vergadering op dinsdag 07/12/2010.  Peter stuurt dit 
briefje aan Vanessa, die het in de aganda’s zal laten steken. 
 
- de kalender is een goed idee en is overzichtelijk, doch een legende met verklaring van 
de afkortigen ontbreekt.  Vanessa zal bij een volgende update van de kalender een 
legende toevoegen. 
 
- Luizencontrole : op 13/09/2010 was de eerste luizencontrole van het schooljaar.  Eef 
heeft hierbij geholpen.  We zoeken nog luizenmama’s en luizenpapa’s die mee komen 
helpen bij de luizencontroles : deze worden georganiseerd na elke schoolvakantie.  Op 
04/10/2010 was het luizendag.  Op de speelplaats werd een toneel gespeeld; de foto’s 
staan op de website van de school. 
 
- Sprookjeseetdag gaat niet door op 24/10/2010 : deze wordt verplaatst naar zondag 6 
februari 2011; Leen heeft het Buurthuis en het kleine zaaltje vastgelegd. 
 
- vertegenwoordiging van het oudercomité in de Schoolraad : wordt 4x per jaar 
georganiseerd en er dienen 2 vertegenwoordigers van het oudercomité in te zetelen; Leen 
en Anna vertegenwoordigen het oudercomité, Lucia is reserve.  Nicole zal de 
gemeenschap vertegenwoordigen. 
 
- plan ouder project : de 3de graad spaart 30 €/maand, en we betalen 25 €/maand aan Plan 
Ouder.  Zo kan in juli en augustus ook verder betaald worden.  Sandra gaat de 3de graad 
een nieuwsbrief laten maken om dit project aan de hele schoolgemeenschap voor te 
stellen. 
 
- De Kunstmarkt heeft plaats op vrijdag 26/11/2010 in de parochiezaal van Holsbeek 
dorp.  De ouders krijgen een drankje aangeboden.  Meer info volgt later. 
 
- kerstkaarten : we gaan dit jaar de kinderen terug tekeningen laten maken waarvan 
kerstkaarten gedrukt worden die kunnen verkocht worden.  Tineke, Anna en Eef 
organiseren dit en zorgen voor de opvolging en administratie. 
 
- grootouderfeest : heeft dit jaar plaats op maandag 20/12/2010 in de voormiddag.  Er zal 
eerst een viering zijn in de kerk; nadien koffie en taart getracteerd door het oudercomité. 
Vanessa reserveert het Buurthuis. 
 
- alvast te noteren : schoolvoorstelling op 14/05/2011 



 
- activiteiten van andere verenigingen :  

24/10/2010 : spaghettidag van KLJ Nieuwrode : Nicole en Anna gaan eten 
30-31/10/2010 Mosselweekend van Racing Nieuwrode in het buurthuis : Peter, Leen  
en Nicole gaan eten. 

 
- indien iemand agendapunten heeft voor een volgende vergadering, mogen deze gemaild 
worden aan Peter, die ze zal oplijsten en een week voor de volgende vergadering zal 
rondsturen. 
 
Volgende vergadering dinsdag 07/12/2010 om 20.00 h in de refter 
Nicole en Lucia zorgen voor een natje en een droogje 
 


