Verslag vergadering 03-10-2017
Aanwezig: Philippe, Pieter, Glenn, Ilse, Penny, Annick, Mireille, Cyndi, Sofie,
Jolanta, Christel, juf Katrien, meester Chris
Verontschuldigd: Viki, Katleen, Marie-Anne
Verslaggever: Sofie
Info vanuit de school
Toonmoment ‘Mag ik je kunsten?’
Kunstwerken worden getoond tijdens het mosselfeest.
De warmste week op school – vormelingen 8/12/2017 – “Feestvarken”
Vereniging voor kinderen in kansarmoede: zo kunnen kinderen cadeautjes
ontvangen bij verjaardag en sinterklaas
Soep op de stoep
Evt wafelbak: opbrengst voor dat initiatief
Varia
Mosselfeest
Annick, Katleen, Sofie en Jolanta komen klaarzetten (vanaf 13u)
Zaterdagnamiddag: Philippe, Mireille, katleen (16u tot 20u)
Zondagmiddag: Philippe, Christy, Penny, Glenn, Yolanta, Cindy (11u tot 14.30u)
Zondagavond: Philippe, Christy, Penny, Glenn, Annick, Jolanta, Sofie (16.00u tot
21.00u)
Met de opbrengst van het mosselfeest gaan we laptops kopen.
Kienavond
Friteuse 4l meenemen door Sofie voor bakken van warme hapjes
2 vaste en 2 losse micro’s
Chips moet besteld worden bij Okay
Datum prijzen plakken: 8 november 2017, 20u bij Penny
Op 18/11 om 10u wordt alles klaargezet in de Poppelier
3 kassa’s voorzien om de wachtrij te beperken. 3 personen per kassa voorzien om
de tombolalotjes mee te verdelen.
Prijzen drank en hapjes blijven behouden
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Deuren open om half 7. Half 8 start de kien. Helpers worden ten laatste om half
7 verwacht.
Sponsortocht is bij de meesten bijna afgerond. Ten laatste 15 oktober alle
prijzen binnenbrengen bij Penny.
Varia
Evaluatie info-avond KS + LS
Info-avond op 1 avond kan behouden blijven. Lagere school kan later beginnen.
Eventueel kleuterschool ook een kwartiertje vroeger beginnen. Wordt
teruggekoppeld naar de leerkrachten.
Ideetjes Halloweentocht KWB 4 november
Zeemonsters om tegen de raam te hangen. Kinderen gooien dan natte watten
tegen de ramen. Er wordt een parcours gemaakt zodat kinderen niet over het
evenwichtsparcours vallen.
Glenn is verteller.
Helpers worden verwacht om 17u op school.
Hobbynamiddag
Kleuteractiviteit ligt vast.
Eerste vergadering met de knutselmama’s en –papa’s wordt in november voorzien.
Viki zal met de knutselaars contact opnemen.
Aankoop tafels en stoelen
100 stoelen op 2 karren en 40 tafels op 2 karren zijn aangekocht. Vrijdag 6/10
worden deze geleverd.
Passen truien OV
De truien werden gepast en de maten doorgegeven aan Philippe. Hij zal de
bestelling doen en de truien aan Marie-Anne bezorgen voor de bedrukking.
Babybezoek Epke
Doodle invullen van Pieter om een datum te vinden.
Veilig verkeer Zandoven
Gemeente heeft materialen gemaakt om een parcours te maken. Wordt gebruikt
op de strapdag.
Er wordt nagedacht om een fietspad te maken zodat kinderen ook kunnen leren
fietsen op een geënsceneerd fietspas met rond punt. Er moet nagedacht worden
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over de veiligheid van de kinderen (naast ramen). Hier wordt verder over
nagedacht.
Acties helm op, fluo top gaan terug opgestart worden.
Viki dacht eraan om ouders te sensibiliseren om kinderen terug meer een helm te
laten dragen.
Opruimen opslagplaats school
Zaterdag 21 oktober om 13u. Alle helpers zijn welkom!!
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