Verontschuldigd: Christel Katleen
Aanwezig: juf Karen, juf Chris, Tess, Sofie, Penny, Ilse, Annick, Pieter, Wendy, Viki
Verslaggever: Sofie
Fit en Fun 24 juni
Sponsoren met fruit, er worden mama’s gevraagd om het fruit mee uit te delen
Afscheid 6de leerjaar: 28 juni
Receptie met hapje en drankje
Schoolfeest 28-05-2016
Prijzen zijn aangekocht en worden in leraarskamer gezet
Prijzenkraam wordt bemand door Penny en Katleen, zij helpen na de optredens nog mee om te
garconnen voor ze het prijzenkraam bemannen.
Juf Lea komt ook helpen in het prijzenkraam.
Togen, elektriciteitskoffers en 2 grote kabels + stoelen ophalen in Pulderbos worden donderdag 2605 op school gezet. School is dan open. Dan kan er ineens geholpen worden om de stoelen op te
halen in Pulderbos. Uur wordt nog afgesproken door Tess met directie Pulderbos en wordt nog
doorgegeven.
IJs is besteld met ijstoog. 1 EUR voor een bol (prijs blijft behouden)
Prijslijst blijft behouden.
Koelwagen van KFC Pulle moet op tijd gevraagd worden naar volgend jaar toe!
Na het opruimen worden er fritten gegeten met de helpers. Partysnacks en curryworsten.
Natalie Verelst komt schminken samen met juf Katrijn (wordt nog gevraagd om te helpen)
Schmink en benodigdheden worden voorzien door de school.
Schoolfeest start vanaf 13.30u, we moeten er om 13u zijn.
Pannekoeken: Annick en Tess. Weegschaal wordt meegebracht door Tess, spatel wordt aangekocht
Hamburgers, hotdogs: Annelies, Ebert of Marlies
Ijskraam: papa van Filip van het 5de leerjaar
Klaarzetten vrijdag: Penny en Pieter, Usha, Annick, Marlies Peeraer en Ebert, Leen Boeckmans
Tenten klaarzetten, alles klaarzetten om alles op de speelplaats klaar te zetten.
Vergadering Veilig verkeer
Ouders parkeren op parking leerkrachten: hoe oplossen? Ketting hangen of kegels plaatsen? Wie gaat
dit doen? Kan politie niet langskomen om toezicht te houden?
Viki neemt dit mee op vergadering van Veilig verkeer om tips te vragen.
Gemeenteblaadje
schoolfeesten staan erin van andere scholen. Van onze school is niet vermeld. Meenemen naar
volgend jaar.
Iedereen welkom op 5 juni 2016 bij Wendy en Bart: Nelles weide! Zie uitnodiging!! Warme oproep!

