Verslag vergadering 12-12-2017
Aanwezig: Philippe, Penny, Glenn, Jolanta, Annick, Mireille, Cindy, Christel, juf Tinne, juf
Pascaline
Verontschuldigd: Ilse, Viki, Sofie, Marie-Anne, Pieter
Verslaggever: Mireille

AGENDAPUNTEN :
 Info vanuit de school:
o Nieuwe voordeur
Christel wordt 50: traktatie (27/12)
o Opkikker juf
Kinderen steken een anoniem briefje in een gesloten brievenbus.
De ‘opkikkerjuf’ zorgt dan dat de kinderen aangesproken worden en ze hun zegje
kunnen doen.
Wordt echt gebruikt door de kinderen.
o Warmste Week
- Maandag: soep
- Di + woe grootouderfeest => spaarpotjes “Feestvarken”
- Do: pannenkoeken
(aanschaf koekenpan)
- Vrij: spaarpotje bij kerstontmoeting + drankjes ‘pimpen’ met Amaretto voor 1€
Philippe zet de betalende zaken nog eens even op FB ter herinnering.
Opbrengst wordt 18/01 doorgegeven aan de organisatie.
o Kerstontmoeting 1 en 2 LO kerstwens ‐ liedjes meester Cris? Oproep
kerstmutsen?
Komen de leerlingen die dag met een kerstmuts/versiering naar school???
=> vraag naar kinderen toe.
=> school voorziet briefje
START: 14.00u
ZINGEN: 14.30u
AFHALEN KINDEREN: 15.10u

OUDERVERENIGING VBS PULLE
KLOOSTERSTRAAT 7 – 2243 PULLE
TEL +32 3 484 41 68
WWW.FACEBOOK.COM/OUDERVERENIGINGPULLE
OUDERCOMITE@BASISSCHOOLPULLE.BE

 Evaluatie Kienavond
Goed
Snelle opbouw
Opbrengst +/- €6000 (vorig jaar 7500)
?? waar is het verschil ??
Veel volk
Extra stoelen => minder ‘geleurd’ met
stoelen
3 kassa’s inkom was goed
Munthouders

Minder goed
Beetje minder volk
Te weinig wisselgeld voor de opdieners?
=> verdeling zou niet goed geweest zijn.
Soep te duur => volgend jaar
consumptieprijs
Citroenen waren erg klein gesneden
? citroencupjes? => te duur => extra
citroenen
Te weinig munthouders

-

Verre ‘kieners’ werden voordien via post uitgenodigd. Deze zullen vanaf
volgende jaar via mail aangeschreven worden. Van de 50 zijn er 4 pers. die hierop
gereageerd hebben.
- 1 kassa voor drank + 1 kassa extra voor de hotdogs
- Briefjestelmachine => €250 Is dit echt nodig?
Voor het kleingeld was dit echt heel handig
- Volgend jaar bakken voorzien voor materiaal met lijstje wat de benodigdheden
zijn vanuit de school.
- Cyndi gaat in opleiding voor de Kien. Sponsoring kan bij Glenn op de zolder gezet
worden.
 Vraag vanuit ouders:
o Schap en/of haken boven de (kleuter)fietsjes om helmen op te bergen uit
de regen
Nu hangen de helmen aan de fiets, in de regen.
=> Overdag eens gaan kijken wat de mogelijkheden zijn? => tijdens de
kerstontmoeting
 Kerstdrink (Ilse): vrijdag 22 december 2017 van 14.00 tot 15.10 uur ‐
40 liter chocomelk ‐ 24 liter Gluhwein ‐ 1 liter Soja Chocomelk
Helpers vanaf 12.30u
- Annick
- Mireille + Jan
- Jolanta
- Ev. Dominique (Cyndi) indien niet voldoende helpers
- Kathleen
- Sofie
- Ilse
- Vicky ev. Opkuis
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Oproep grote kookpotten?
=> eventueel 2 potten van 20l. (met kraantje?)
Pimp je chocomelk of Gluhwein met Amaretto voor €1 (2 flessen op=op)
=> Philippe maakt affiche
Nadien moet het echt proper zijn. Zaal is verhuurd op 24/12 en 25/12. Poetsvrouw
komt niet meer.
 Wafelverkoop
o Flyer meegeven 22/01/2018 OK
o Uiterste besteldatum 20/02/2018 OK
o Verdeling / levering: 08/03/2018 OK
o Mee naar huis: 09/03/2018 OK
Formulier is reeds aangepast (nog enkele zaken aan te passen).
Zelfde assortiment als vorig jaar.
Pieter: Gelieve de flyer door te sturen naar het secretariaat.
Marie-Anne, kan dit online gezet worden? Via ICT’er.
 veiliger verkeer Zandhoven (Viki)
Afgelast wegens het slechte weer.
Nieuwe datum: 22/01/2018 om 19.30u

Varia:
-

-

Er werd door een leverancier ‘lactose-intolerante chocomel’ => minder suiker
Graag testen. Cyndi neemt dit mee om af te geven aan Marie-Anne. Dan kunnen
zij dit even testen.
Komen de kleuters nu iets later naar buiten? => nee normaal gewoon 5’ vroeger.
(vraag van enkele ouders)
Er komt een update van de website. Kolom voorzien voor de Oudervereniging
Poortje achteraan => Christel heeft beide families aangesproken en op papier
gezet. Nu lijkt het goed te gaan.
Aanvraag populier volgend jaar gedaan, maar nog geen reactie gekregen?
Annick kijkt na.
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