GESUBSIDEERDE VRIJE

BASISSCHOOL
KLOOSTERSTRAAT 7 2243 PULLE

TEL
FAX

03 / 484 41 68
03 / 464 15 54

secretariaat@basisschoolpulle.be
www.basisschoolpulle.be
Aanwezigen: Ilse, Annelies, Viki, Annick, Pieter, Sophie, juf Katrijn, Penny, Wendy, Christel,
Tess, Claudia, juf Pascaline

Agendapunten :
*Varia :
Beste wensen voor iedereen
Leer reanimeren: door Vlaamse Kruis. Reclame rond maken. Zijn verschillende momenten. Cursus
gaat over hoe je een AED gebruikt om te reanimeren.
Manu Keirse:50 inschrijvingen van Pulle voorlopig. Zoersel laat binnekort weten hoeveel. Gaat
door om 19u30. Stoelen klaar zetten om 18u30. Koekjes en koffie, thee en water. Er is een
pauze voorzien.
Pulle dorp vol plezier. Annelies is geweest.
 Activiteit 1  5mrt verenigingenquiz,
 Activiteit 2  14 mei grote kermisactiviteit  rond de kerk alles afsluiten, toog, podium,
kinderanimatie voorzien door verenigingen, deze twee zetten ze nu op poten om te zien
hoe het gaat verlopen.
 website www.dorpvolplezier.be, mailadres: pulle@dorpvolplezier.be
 peter en meterschap voor bloemenplein gezocht, 14 mei grote kermisactiviteit  rond de
kerk alles afsluiten, toog, podium, kinderanimatie voorzien door verenigingen, deze twee
zetten ze nu op poten om te zien hoe het gaat verlopen.
Wafels:
 25 januari gaan de flyers mee,
 Flyeren week nadien in dorp
 19 februari alles binnen.
 10 maart leveren

Hobbynamiddag:
 De hobbynamiddag is rond. Leuke activiteiten.



Parelboompjes, bloemenkransen van eierdopjes  eierdoosjes laten verzamelen door
kindjes, vogelkastjes, zoutschilderij, blokjestoren, koken, bloemschikken, prikbord,
blikjes en theelichtjes erin

Kwis :
Puzzelronde iedereen helpen tellen hoeveel puzzelstukken er niet gelegd zijn. Er zijn 21 ploegen.
 Eerste prijs: ontbijtmanden
 Tweede prijs: warme handjes bonnen
 Derde prijs : bonnen van de gemeente
 Cakejes bakken met kaartje van Buf-fête eraan
 Zaal w klaar gezet door Annelies en gezin
 Toog klaarzetten door leden oudervereniging om 10u zaterdag
 Prijs voor de beste drinkers is er ook dit jaar
Kwis Grobbendonk: 30 januari. We zoeken nog 2 spelers om mee te gaan.
Vragen van Annick:
 Flesjes drinken s middags, flesje mee naar buiten laten nemen en leren om het weg te


gooien in de vuilbak anders gaan de kindjes terug andere dranken kiezen.
Idee om de kinderen een telefoonnummer van buiten te leren van 1 van de ouders.

*Info vanuit de school :





Middagmoeder Amber is gestopt. W terug naar gezocht en w momenteel intern opgelost.
Digitale bord hangt in het tweede leerjaar en werkt goed. Kindjes zijn er heel blij mee.
Carnaval: Frietjes bakken voor de kleuterschool. Hier worden frietmoeders voor gezocht.
Lagere school worden terug hot-dogs voorzien.
Bij de boterhammen blijkt dat kindjes regelmatig een groot chocolade manneke
meenemen.
Hierdoor geven we de volgende richtlijnen terug mee:
o tijdens de speeltijden enkel een koek zonder chocolade en/of fruit en geen
o

snoep
tijdens de middag voorkeur aan boterhammen met beleg dat je kind lust. We
streven ernaar dat de brooddozen leeg, zijn dus bespreek vooraf wat uw kind op
kan eten. Een klein extraatje dat past in de boterhammendoos dat kan, maar
beperk dit aub.

Vriendelijke groet

