
Verslag Oudercomité Klim-Op Nieuwrode van dinsdag 27/09/2011 
 
Aanwezig : Thomas, Elvedin, Anna, Eef, Joke, Aagje, Tineke, Nicole, Leen, Stef en Peter 
 
- Het oudercomité stort een 331 € + 400 € aan de school : de school gaat hiermee oa.  
  turnmateriaal kopen om turnlessen in het Buurthuis te kunnen organiseren.  Dit wordt  
  aangekondigd op de website. 
 
Activiteiten schooljaar 2011 - 2012 
- grootouderfeest op 23 november 2011 in de school en de klassen; met een wandeling,  
  workshop (?), oudercomité zorgt voor koffie, versnaperingen en tombola.  Concrete  
  plannen  tegen volgende vergadering. 
 
- maandag 05/12/2011 komt de Sint naar de school. 
 
- kerstmarkt op 16/12/2011 : oudercomité zorgt voor ondersteuning. 
 
- De school stelt voor om een eetdag te organiseren; Joke brengt draaiboek mee van de  
  school in Glabbeek.  12 februari 2012 ? Nicole gaat activiteiten in parochiezaal na,  
  Thomas kijkt of gemeenteschool een activiteit heeft.  Peter checkt bij de gemeente of er  
  dan een activiteit gepland is.  Peter checkt of RC Nieuwrode die dag een activiteit heeft. 
  Het oudercomité neemt de organisatie op zich. 
 
- ontbijt aan huis op zondag13 mei 2012 
 
- schoolfeest + BBQ 23/06/2012 : Thomas contacteert tijdig (januari 2012) André, de  
  slager. 
 
volgende werken zullen uitgevoerd worden 
- Schilderwerken in de gangen 
- platdak wordt volledig vernieuwd 
 
Varia 
-zwembussen en schoolreizen : kan het oudercomité hierin helpen ? 
 
- wekelijks fruit : er wordt besteld bij dezelfde handelaar als vorig jaar.  
 
- soep koken op woensdagvoormiddag : slechts 2 vrijwilligers; dit is te weinig.  Er wordt  
  een herinneringsbriefje meegegeven.  Of kunnen we soep inkopen ?  Nicole vraagt aan  
  Chapelle.  Thomas vraagt bij de leverancier van de kribbe. 
 
- Luizencontrole : gebeurt na elke vakantie.  Eef komt hierbij helpen. 
 
- het jaarthema is verkeer : kent iemand een bedrijf dat fluo vestjes wil sponsoren.  Aagje  
  gaat cursus gemachtigd opzichter volgen. 



 
- Sport- en speldag bij Racing Nieuwrode : er is zeker interesse; verder af te spreken met  
  Racing Nieuwrode (Peter). 
 
- 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.   
 
- activiteiten van andere verenigingen :  
   
- 15-16/10/2011 Mosselweekend van Racing Nieuwerode 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 18/10/2011 in de refter 
Tineke en Leen zorgen voor een natje en een droogje 
 
De daarop volgende vergaderingen gaan door op   15/11/2011. 
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