Aanwezig: Juf Katrien, meester Chris, Christel, Pieter, Katleen, Sofie, Ilse, Annick, Penny,
Philippe, Marie-Ann, Glenn, Jolanta, Jessica
Verontschuldigd: Tess en Viki
Verslaggever: Sofie
Warm welkom aan de nieuwkomers
Jolanta en Jessica
Leren leren geannuleerd
De cursus is geannuleerd omdat er geen 10 inschrijvingen waren na de info-avond. Deze cursus
wordt om de 2 jaar georganiseerd. De school van Massenhoven organiseert dit misschien wel. Het
zou kunnen dat er samengewerkt zal worden zodat diegene die ingeschreven hebben toch nog
kunnen deelnemen.
Facebook-pagina Oudervereniging VBS Pulle
Facebook-pagina is actief. De bedoeling is dat elk bericht dat er opkomt, gedeeld wordt door de
gebruikers. Zoveel mogelijk delen zodat dit zoveel mogelijk mensen bereikt. Door te delen worden
er veel meer mensen bereikt dan door te liken. Dus delen is de boodschap!!
Data wafelverkoop
Brief wordt meegegeven op 23 januari. Ook die week zal er geflyerd worden.
Brief moet binnen zijn ten laatste op 24 februari.
Dinsdag 7 maart leveren, woensdag 8 maart alles klaarzetten vanaf 18u en ook afhalen tussen half 8
en half 9 en donderdag mee naar huis geven met de kinderen.
Hobbynamiddag
Kleuteractiviteit: clown Kriekske is geboekt.
Het speelhuis
Computer voor speelhuis: kan niet voor gezorgd worden. Computer was te oud.
Scanner voor het speelhuis
Nu: je geeft een code in de compueter in zodat geregistreerd wordt wanneer het kind naar huis
gaat. Dit wordt vervangen door een scanner. Zo wordt automatisch geregistreerd wanneer het kind
naar huis gaat. Deze gegevens worden op een stick gezet en deze kan rechtstreeks in het
boekhoudprogramma worden ingezet. Is veel handiger.
Computer is dus niet meer nodig.
Haakjes van de koeltoog
Leverancier van Philippe zorgt voor haakjes. Deze waren goedkoper dan bij de leverancier van de
koeltoog zelf.
Voorleesweek
Kleuterschool: boeken met powerpoint. Voorlezen in de klas door ouders kan niet, omdat dit tijdens
de week van het grootouderfeest is.
Lagere school: audioboeken worden gehaald in de bib.
Uitnodiging jumping
24 oktober om 19.30u.
Annick, Penny gaan al zeker. Graag seintje als je graag wil meegaan.

Mosselfeest
Helpers voor zondag worden nog gezocht. Avondshift: helpers worden verwacht vanaf 16u,
middagshift zaterdag: helpers verwacht vanaf 11.15u.
Voor zondagavond zal Ilse nog bellen naar mensen die zich hebben opgegeven.
Kienavond
Klaarzetten: in de voormiddag vanaf 10u
Vanaf 15u moet het podium worden klaargezet.
Helpers om te garconnen, mensen op het podium om nummers af te roepen en te controleren. 2
mensen controleren de kaart bij de mensen aan tafel.
Avond om prijzen voor kien te voorzien van nummering: 1 november vanaf 19u bij Penny thuis:
Eikenlei 77A te Grobbendonk
Hanos: hotdogs, hapjes en soep
Tecno: chips wordt besteld door Ilse
Veilig verkeer Zandhoven
Alle acties lopen: grote fietsexamen, fluoactie en juffen en meester hebben een fluo met hun naam
gekregen. Zij geven het goede voorbeeld.
Info vanuit de school
Brandalarm
Er is een nieuw brandalarm geïnstalleerd. Maken binnen veel lawaai, maar buiten minder hoorbaar
zodat de kinderen gemakkelijk kunnen aangesproken worden.
11 novemberviering
10u mis en aansluitend receptie.
Bord speelhuis
Glenn zorgt voor een volkern plaat. Er kan tekst in gegraveerd worden. Over de tekst gaat nog
verder nagedacht worden. Er kan ook een sticker gebruikt worden. Deze kan wel in kleur.
Grootouderfeest
Helpers: vanaf 9u aanwezig zijn om te helpen in de klas en koffie verzorgen voor grootouders.
Helpers werden reeds aangeduid.
Brainstorm over nieuwe activiteit
- Kerstkaarten met tekening van de kinderen: lijkt ons naar opbrengst geen goed idee
- Fuif: Danny wil zijn zaal ’t Anker laten gebruiken en wil dan ook spelen. We gaan hier verder
over informeren. Annick hoort achter fuifgids op de gemeente.
Nieuwe T-shirts oudervereniging
Hier wordt nog verder naar gekeken.

