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Verontschuldigd: Marie-Anne
Verslaggever: Sofie
Info vanuit de school:
Onderwijsinspectie 2.0
Inspectie kan langskomen, vorige bezoek was 8, bijna 9 jaar geleden. Inspectie
wil in gesprek gaan met bereidwillige ouders door een stellingenspel. Ken je de
zorg op school, is er open communicatie, …?
Na de paasvakantie komt er ook een panelgesprek met directie van scholen die al
inspectie hebben gehad.
Zand in zandbak – speeltuin
Het zand in de zandbak moet vervangen worden. Wie komt er mee schuppen?
Wanneer gaan we dit doen?
Evaluatie hobbynamiddag
Duidelijk vermelden dat kinderen ook sneller klaar kunnen zijn en dat de pauze
dus eerder kan beginnen.
Dikke pluim voor Mireille voor het invallen voor Peggy. Top gedaan!
Wat met drank en pannenkoeken voor de kinderen? Moeten ze betalen? Delen we
bonnetjes uit of niet?
We delen bonnetjes uit per helper. Helpers die de dag van de activiteit helpen.
De klaarzetters mogen drinken de dag dat ze klaarzetten, die krijgen geen
bonnetjes voor de activiteit zelf.
Voor schoolfeest opteren we voor een drankenkaart waar we op aanduiden
hoeveel de kinderen mogen drinken. Dit valt niet op voor anderen.

GESUBSIDEERDE VRIJE BASISSCHOOL
TEL +32 3 484 41 68

KLOOSTERSTRAAT 7 – 2243 PULLE
FAX +32 3 464 15 54

WWW.BASISSCHOOLPULLE.BE
SECRETARIAAT@BASISSCHOOLPULLE.BE

Fuif Old school Dance Party Part 2
Afspreken om 18u ’s avonds. Klaarzetten en eten in de Fritstop.
Er zijn dassen voor de vrouwen en bretellen voor de mannen.
Pieter zal voor wisselgeld zorgen voor 2 kassa’s.
Drankkaart zal 10 EUR kosten.
Kaarten kan je kopen bij alle leden van de oudervereniging.
Einde 3u.
Er komen infoborden in Viersel, Pulle en Pulderbos.
Vanaf volgende week worden de affiches geplakt.
Schoolfeest, save the date 9 juni 2018
Briefjes voor helpers te vragen voor schoolfeest worden aangeleverd door de
oudervereniging. Penny bezorgt deze aan Philippe om deze te pimpen.
Drankaanbod: Voorstel gekregen van iemand van de Oxfam-winkel. Deze prijzen
zijn wel duurder dan bij de brouwer. We willen eventueel overwegen om wijnen te
nemen van de Oxfam-winkel. Deze willen we dan wel eerst voorproeven.
Drankaanbod: Donker en blond bier behouden.
Niet meer zoveel keuzes, 1 of 2 soorten is voldoende.
Fristi mag af de lijst gehaald worden.
Gele limonade ipv fanta.
Geen palm en Hoegaarden meer. Leffe blond en bruin wordt behouden.
Sangria invoeren tijdens het schoolfeest. Je kan gesneden fruit aankopen, ijs
kan je gaan halen bij Danny van ’t Anker.
Springkasteel
Broer van juf Ellen, wordt bevraagd.
Bakplaat Glenn: dit komt in orde. Bakplaat is in orde. Nog op zoek naar een
gasvuur om eronder te zetten.
Voor de hamburgers moeten er een extra helper komen om de lange wachtrijen
te vermijden.
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Sportklassen
Aantal dubbele broers/zussen. Dit werd gisteren aan Pieter gemaild om het geld
te laten overschrijven.
Info-avond sportklassen: afgeschaft omdat er geen opkomst was. Alle info wordt
nu meegegeven met 3 brieven.
Eventueel een vragenronde waar de meester of juf aanwezig is en waar ouders
vragen kunnen komen stellen. Dit moet voorzien worden na de laatste brief.
Dit wordt voorgelegd aan het team sportklassen of dit kan voorzien worden.
Op de brief vermelden dat een donsdeken ook mag.
Varia:
Vaderdagkado
1, 2 en 3 LO maken een vaderdagkado en 4, 5 en 6 LO maken dit niet. Dit zal
bekeken worden.
Ontbijt KFC Pulle zaterdag 31-03-2018
Mireille, Penny, Ilse komen helpen. Annick zet zich op de reservelijst. Als ze tijd
heeft komt ze nog helpen.
Veilig verkeer Zandhoven
Moet de werkgroep nog blijven bestaan?
Moet dit op minder regelmatige basis? Misschien 1 of 2 x per jaar samenkomen?
Bij samenkomst met de scholen, zal dit nog besproken worden.
Infodag mobiliteit Pulle: Masterplan Pulle
Het voorstel is meegedeeld om de straat enkelrichting te maken. Dit is nog niet
bevestigd, maar er is al sprake van.
Ze hebben al bevestigd dat er paaltjes komen aan de zebrapaden. Dan kunnen
daar geen auto’s parkeren als de kinderen moeten oversteken.
Aankopen
Aankoop van 2 groene weegschalen is gebeurd.
Aankoop van 2 thermossen?
Inductievuurtje: glas is een scheur in.
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