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Evaluatie infoavond KS + LS
Melding dat het nogal vroeg was voor de kleuters.
Uiteenzetting van mobiliteitsambtenaar: kwam onzeker over, was niet heel
enthousiast over de nieuwe verkeerssituatie.
Mosselfeest: zaterdag 6 en 7 oktober 2018
T-shirts: werken met groene T-shirts en zwarte T-shirts, zodat duidelijk is wie
de drank en wie het eten doet.
Prijzen drank: 1,80 EUR (zal op alle activiteiten worden toegepast)
Sterkere dranken zou op 3,20 EUR blijven. (gemakkelijk om met bonnetjes te
werken met het schoolfeest)
Helpers: op zaterdagmorgen mogen er nog helpers zich melden om mosselen te
kuisen. Voor de bediening zijn er helpers genoeg.
Kienavond zaterdag 17 november 2018
Prijzen mogen massaal binnengebracht worden. Dan kunnen deze behandeld
worden.
Flyeren in de helft van oktober
Flyer rondsturen via Facebook
Flyer doormailen aan de ouders van de leerlingen.
Tombola wordt enkel tijdens de pauze gedaan, en niet meer na elke ronde.
Tombolaprijzen apart opstellen, zodat deze niet samen opgehaald worden met de
kienprijzen.
Kienkaarten in zwart-wit en kinderkaarten in roze.
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Prijs kaart: 15,00 EUR
Prijzen drank: 1,80 EUR en 3,20 EUR voor sterke dranken.
Soep: 1,80 EUR met vers brood
Voorleesweek 19 tem 23 november
Kan er een oproep gedaan worden naar (groot)ouders om te komen voorlezen in
de klas. Elke klas kan kiezen wanneer dit voor hen uitkomt.
Hobbynamiddag
Kleuteractiviteit: zondag 28 april 2019: deze activiteit ligt vast voor 300 EUR
Pulcinella zal de ‘de Jacht op de nachtkus’ spelen. Meer info op www.pulcinella.be
Ze zal met een muzikant (gitaar) komen en vragen of er nog een andere muzikant
meekomt. Dit zal ze later bevestigen op mail.
Heb haar gemeld dat de school ook interesse heeft om volgend jaar de
theatervoorstelling met Pulcinella te doen.
Voorlopig de mail met de bevestiging nog niet ontvangen.
Varia
Nieuwe verkeerssituatie Kloosterstraat
Het concept is heel goed en we zijn zeer tevreden over het resultaat.
Inrichting Kloosterstraat: bord op het fietspad werd verzet.
Het eilandje aan de groene poort, wordt aangepakt in de toekomst.
Het schuin maken van de borduren.
Het zebrapad doortrekken op het eilandje.
Viki zal deze vragen voorleggen bij de gemeente.
Kerstontmoeting
Mag de kerstman terugkomen met de kerstontmoeting?
Moeten we er iets rond organiseren?
Mosselfeest van meester Cris is op 20 oktober.
Opruimen vanaf 13u en aansluitend vanaf 17u eten bij mosselfeest van meester
Cris. Inschrijvingen aan Ilse bezorgen die deze aan meester Cris zal geven.
Affiche helpende handen
Affiche voor helpende handen wordt opgehangen bij elke activiteit. Er wordt ook
via Facebook reclame mee gemaakt. Deze mag heel veel gedeeld worden.
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