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Info vanuit de school:
Winkelcentrum
Spullen worden verzameld in de bewegingsklas
Bloemschikken donderdagavond 30-03-2017 vanaf 18u, ook als je niet kan bloemschikken ben je
welkom!
Dit jaar geen kleding
De school zet het Rad van Fortuin, prijsjes worden voorzien.
De opbrengst gaat naar het evenwichtsparcours.
Leescaroussel gaat starten in het eerste leerjaar
Spelletjes rond taal (vb bingo), dobbelstenen met letters om woordjes te maken. Dit om het lezen
leuk(er) te maken. Dit zal doorgaan op dinsdag.
In het derde trimester worden de kinderen ook bevraagd ivm het tevredenheidsonderzoek.
Varia
Plaat speelhuis
Ontwerp is klaar, sticker is klaar. Plaat wordt einde maart, begin april gemaakt door Glenn en
Philippe.
Ontbijt KFC Pulle 15 april 2017
KFC Pulle komt altijd tappen op het schoolfeest. Vraag om ook te gaan helpen op het paasontbijt
van de voetbal. Graag nakijken of je in de voormiddag kan komen helpen met klaarzetten,…
Verzekering
Als er duidelijk een link is met de school (vermelding ‘in samenwerking met de school’) valt het
onder de verzekering van de school, maar deze verzekering is wel beperkt.
Vb Je rijdt voor de kien rond om materiaal op te halen, dan ben je verzekerd. Je bent niet
verzekerd voor rijden naar de activiteit.
Op 20 maart komt iemand van KBC langs om uitleg te geven. Daarna zullen we de beslissing nemen.
Er zal dan ook beslist worden of we een vzw of een feitelijke vereniging zullen zijn.
Het moet aantoonbaar zijn dat het vanuit de school komt. Vb vermelding in het verslag van de
vergadering of ‘in opdracht van de school’.
Wafelslag
Wafels werden 7/3 geleverd. Er zijn een 40-tal dozen meer besteld dan vorig jaar.
Betalingen zijn allemaal tijdig binnengekomen. En het is allemaal heel vlot gelopen.
Wafels worden om 18.45u klaargezet. Helpers allemaal op post!!

Hobbynamiddag
Penny heeft de bestelling bij de brouwer in orde gemaakt. Er is ook wijn besteld. Penny zal ook
voor rosé zorgen.
Zaterdag om 13u wordt er klaargezet. Er komt nog een mama voor extra hulp zorgen.
Chips is besteld bij Okay. We mogen enkel volle dozen terugbrengen naar Okay. Dozen die gebruikt
zijn, worden niet teruggenomen. Katleen staat aan de kindertoog. Gelieve hiermee rekening te
houden.
Pieter zorgt voor wisselgeld op zaterdag.
Clown Kriekske begint om 14u.
Penny, Annick en Ilse nemen een pan mee. Annick zorgt ook voor een mixer en een spatel.
Ilse zorgt voor boter, eitjes, pannenkoekenmix, citroen, …
Alles is cash te betalen. Prijslijsten worden opgehangen in de cafetaria.
Kindjes krijgen na de eerste beurt een bonneke om een drankje te gaan halen.
Fuif: concrete afspraken
Bij de gemeente is alles ingevuld en doorgegeven. Er stond ook een melding in het gemeentebladje.
Affiches zijn doorgegeven om aan de zuilen te hangen. Flyers en affiches zijn klaar en mogen overal
opgehangen worden.
Ieder lid van de oudervereniging krijgt 10 kaarten om te verkopen.
Inschrijvingsstrookjes worden meegegeven voor de paasvakantie, zodat alles tijdens de
paasvakantie kan verwerkt worden. Leerlingen brengen dan cash geld mee naar de school.
Flyers worden meegegeven op 24 april voor nog eens extra reclame te maken.
Scholen van Zandhoven worden nog gecontacteerd om na te vragen of flyers mogen meegegeven
worden.
16 maart gaan we in Groot-Zandhoven rond om affiches op te hangen in cafés en te flyeren.
Pieter zorgt voor wisselgeld (20 cent en 1 EUR) voor 2 kassa’s. Het wordt die avond bekeken om al
geld naar de bank te brengen. Dit wordt met 2 personen gedaan.
We werken met een stempel. Philippe zorgt voor een stempel.
Voor sponsors voorzien we 2 drankkaarten en 2 inkomkaarten.
Nicolas van Belfius en Danny van ’t Anker krijgen 4 inkomkaarten omdat ze een groot bedrag
sponsoren.
Verzekering met Belfius wordt in orde gebracht door Philippe.
Helpers worden verwacht om 20.30u
Schoolfeest, save the date
Schoolfeest is op 10 juni 2017.
Springkasteel is in orde via juf Ellen.
Elektriciteitskasten: Sofie deed navraag bij Marcel Vannunen. Wij kunnen beschikken over 2
elektriciteitskasten. Sofie en Gert zorgen dat deze vrijdag afgehaald worden en dat ze ook
teruggebracht worden.
Bakplaat voor de hamburgers wordt nagevraagd bij Wendy. Ilse vraagt dit na.
Pannenkoeken zullen gebakken worden op de inductievuren als de vuurproef met de hobbynamiddag
geslaagd is.
Sportklassen
9 kinderen hebben een broer of zus die mee op sportklassen gaan.
Deze zullen mee gesponsord worden door de oudervereniging.
T-shirts
Polo of T-shirt met V-hals. Je kan kiezen voor T-shirts en polo’s zodat iedereen zijn eigen model kan
kiezen.

Pulle, dorp vol plezier
Ze hebben een cultuurkalender. Daar kan je de activiteiten ook laten opzetten.
Dorpsdag: ze willen een stuk het zelfde doen als vorig jaar, maar de focus gaat liggen op
eetkraampjes. Er wordt dan aan de verschillende verenigingen gevraagd om een eetkraam te
zetten. Je moet als vereniging alles klaarzetten en opruimen. De opbrengst wordt samengelegd en
verdeeld onder de verschillende verenigingen.
Scouts zou ook voor kinderanimatie zorgen, maar het valt onder de examenperiode. Daarom kunnen
wij als oudervereniging misschien mee de kinderanimatie doen.
Deze dag is 20 mei 2017.
Eventuele opties: badges maken, strandbloemen maken, ijs verkopen. Viki gaat dit aan Wouter Van
Deuren laten weten om te zien wat mogelijk is. Viki volgt verder op.
Annick liet ondertussen weten dat de ‘badgemaker’ van de gemeente niet uitgeleend wordt.
Pulle fest is nu een volledig weekend. 28, 29 en 30 september
Nu zaterdag met de quiz is er een optreden en is het café de hele dag open.
Voorzitterschap
Werkgroepen met een verantwoordelijke:
- jumping
- Afscheid oudervereniging
- Afscheid zesde leerjaar
- Fit en fundag
- kienavond
- Hobbynamiddag
- schoolfeest
-…
Draaiboek maken zodat je weet wat er moet gebeuren per activiteit.
Een extra vergadering wordt voorzien voor de werkgroepen op te maken. Er werd een doodle
opgemaakt om na te gaan wanneer de meeste aanwezig kunnen zijn. Wordt vervolgd…

Volgende vergadering 11 mei 2017

