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Info vanuit de school
Koeltoog
Poetsvrouw denkt dat de rooster van de koeling moet proper gemaakt worden.
Enquete bij de kinderen
Resultaten worden in september besproken
Veilig verkeer Zandhoven
Iris is nieuwe voorzitter geworden.
Sam de verkeersslang is goed verlopen. Later plaatsgevonden omdat er een volledige week voor
nodig was.
Overlijden
Mama van juf Joke is overleden. Vrijdag 09-06 is de afscheidsdienst. Leerlingen van het 5de leerjaar
zullen helpen klaarzetten ipv leerlingen van het 6 de leerjaar.
Zorgjuf Marijke was zwanger van een tweeling, waarvan eentje overleden.
Babynieuws
Pieter werd papa van Epke. Hier hebben we alvast al geklonken. We komen zeker nog een bezoekje
brengen aan die kleine kapoen. Hiervoor spreken we later nog wel af. Proficiat vanwege de hele
oudervereniging.
Verzekering
Papieren zijn aangekomen.
Fit en fundag
17 leerkrachen en 5 extra en 249 leerlingen
Afscheid kleuterschool en 6de leerjaar
Hulp gevraagd voor de kleuterschool (2 personen is voldoende)
Afscheid kleuters begint om 18u
Pieter zorgt voor statafels en Viki kan voor tafelbekleding zorgen.
Woensdag 28 juni om 18u helpers aanwezig
Afscheid oudervereniging 24 juni 2017
We kunnen niet terecht in de school. We gaan nadenken over een plaats om het afscheid te laten
doorgaan. Voorstellen mogen komen via de whatsapp-groep.
Volgend jaar wordt de laatste zaterdag de refter vrij gehouden.
Jumping
Nog geen uitnodiging ontvangen voor de jumping. Weekend van 2 en 3 september vrijhouden om te
helpen op de jumping. Wanneer wij moeten helpen, is nog niet geweten.

Schoolfeest
Vrijdagvoormiddag doen we het zware hef-en tilwerk. Tafels, stoelen, … moeten klaargezet
worden.
Nico komt mee klaarzetten.
Koelwagen wordt om 9u geleverd. Dan moet nog al de drank koud gezet worden. Christel vraagt na
of deze kan gekoeld blijven. Want de drank moet koud zijn tegen ’s middags.
Ilse vraagt na of we de statafels kunnen gebruiken.
Zaterdag zelf
Toog: KFC Pulle
Voortoog: Dries, Penny, Glenn
Pannenkoeken: Annick en Tess
Pannekoekenpannen op inductie: meebrengen als je dit in huis hebt.
Viki laat weten of ze een mixer heeft, spatels zijn ook nodig en genoeg boter!
Hamburger en hotdogkraam: Marlies en Wendy
Prijzenkraam: Marjana en Katleen: goed weer: refter, slecht weer: techniekklas
Koffie en thee: Marie-Anne
Elke doet de afwas (zal minder zijn, want we werken met kleine flesjes)
Koffie: we werken met thermossen
Sangria: wordt over nagedacht om volgend jaar in te voeren op het schoolfeest.
Inkopen van eten is gebeurd. Enkel de verse dingen moeten nog gekocht worden.
Er zijn ouders van kinderen van de school die 100 EUR sponsoren voor de aankoop van de
hamburgers. De vrije gever wenst anoniem te blijven. Een grote dank je wel vanuit de
oudervereniging.
Wij hebben nu een klantenkaart van Van Zon (Beerse). Deze kan gevraagd worden als er iets moet
aangekocht worden. Bij Hanos kan er alleen aangekocht worden als Ilse of Penny erbij zijn.
Ijsjes voor het einde van het schooljaar worden aangekocht bij de Hoeve.
Diepvries moet tegen het schoolfeest volledig leeg zijn. De plaats is nodig om alles te stockeren.
Zaterdag komt Penny om 9u voor de koelwagen.
Helpers mogen tegen 11u komen om de laatste dingen klaar te zetten.
Podium is 12 op 4,5m. In Pulderbos hebben ze dit van Zandhoven gekregen. Annick vraagt na of dit
podium kan gebruikt worden voor volgend schooljaar. Dit is op 2 juni.
Om 19u aan de parochiezaal voor de elektriciteitskasten op te halen en ook de togen bij de
harmonie. Dries komt ook naar daar om te helpen.
Lijst met allergenen ligt klaar. Wordt bij de consumptiebonnen gelegd zodat deze kan ingekeken
worden als mensen hierom vragen.
Consumptiekaarten zijn OK.
Prijslijst ijsjes gelamineerd.
Googledrive
Powerpoint presentatie door Marie-Anne
Kienkaftjes
p.1 ledenlijst: je kan iedereen contacteren om eventueel te wisselen
Dan vind je de infobrief: hier vind je al de informatie die je nodig hebt.
Data zijn heel belangrijk. Graag prijzen op tijd binnen brengen, want er is nog veel werk aan de
prijzen nadat ze bij Penny aangekomen zijn. Penny zorgt voor de gratis kienkaarten.
Daarna vind je een lijst met de sponsors die je zelf moet bezoeken. Graag op de invullijst de
nummer noteren zodat Penny deze makkelijk terugvindt op de excellijst.

Daarna vind je de logo’s van je bedrijven. Je kan de logo’s laten zien en eventueel vragen of dit
logo mag behouden worden.
Daarna vind je de volledige lijst van de sponsors. Je kan daar aan de nummer zien wie deze als
sponsor heeft om te bezoeken. De lijst zit op gemeente.
Volgende pagina: deze brief neem je mee naar je sponsor. Je kan de brief laten zien of afgeven aan
de sponsor.
Invullijsten volledig ingevuld afgeven aan Penny.
Je kan een verklaring afgeven aan de sponsor met de verklaring wat ze gesponsord hebben.
Laatste blad is de grootte van de logo’s bij het sponsoren. Hoe meer ze sponsoren, hoe groter het
logo is.
Veel succes!!

