Aanwezig: Juf Katrijn, Pieter, Tess, Katleen, Sofie, Ilse, Dries, Penny, Philippe, Glenn, Marie-Ann,
Viki, Christel, Jolanta
Verontschuldigd: Jessica
Verslaggever: Sofie
Kerstontmoeting 23-12-2016
Helpers zijn aangeduid en worden tegen 13u verwacht met kerstmuts of andere kerstattributen.
Viki zorgt voor CD met kerstmuziek.
Muziekinstallatie wordt voor gezorgd door de school.
Sinterklaas
Sint kwam aan met de boot. Positieve reacties.
Plaat speelhuis
Er werden ontwerpen gemaakt met blauwe achtergrond. Er kan ook gewerkt worden met sticker en
dus kleur. Ontwerp wordt opnieuw bekeken en tegen januari zal dit ontwerp voltooid zijn.
Licht speelhuis
Er is een schakelaar om het licht aan te doen om naar het speelhuis te gaan. Dit zou beter zijn met
een sensor, zodat het licht aanspringt. Het is heel donker om naar het speelhuis te gaan.
Enquête
Oudervereniging wordt enorm gewaardeerd door ouders. Resultaten worden nog verder verwerkt en
worden later verder besproken.
Enquête werd meegegeven met leden ouderverenging om in te vullen. Deze mogen anoniem en
onder gesloten omslag in de daarvoor voorziene bus gestoken worden.
In de loop van januari zullen de kinderen ook een enquête moeten invullen.
Verzekering
Ilse gaat navragen bij KBC wat de mogelijkheden zijn om te verzekeren voor activiteiten die
georganiseerd worden en ook voor helpers van buiten het oudercomité.
Papier ophangen met ‘wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen’, is dit voldoende?
Is dat in elke situatie voldoende? Ilse doet navraag.
Wafelslag
Nieuwe aanbieding van wafeltjes:
- Vanille galetten (kartonnen doos)
- Chocolade galetten (kartonnen doos)
- Frangipanne (plastieken doos)
- Mix Kempische galetten (plastieken doos)
- Suikervrije wafels
Er zal een link komen op de website waar je ook wafels kan bestellen online. Marie-Anne zal
hiervoor zorgen.
Tafels/stoelen
Er is een veilingsite waar Thunderball zijn inboedel op veilt. Misschien kan dit eens bekeken
worden.
Een nieuwe tafel kost 150 EUR. Een kar van 20 stoelen zal ongeveer 4000 EUR zijn.
15,30 EUR per stoel. 161 EUR voor een kar voor stoelen (metafox)
Offerte aanvragen via satelliet Antwerpen.
Dit is een zware investering. We gaan eerst voor de digiborden en als elke klas een bord heeft,
zullen tafels en stoelen het nieuwe project worden.

Ijskast
Indien er nog een ijskast ergens te geef is, mag deze steeds aan de school worden geleverd.
Thermossen
Aankoopprijs thermos is 75 EUR. 2 thermossen aankopen voor de koffie. Philippe mailt hiervoor.
2 goedkopere thermossen voor thee aankopen: Ilse koopt deze bij Aldi.
Hobbynamiddag 12 maart 2016, 13.30u
10 hobby’s: 9 mama’s werken een hobby uit
Bloemschikken: paaskrans: vraag of Annick deze hobby wil begeleiden.
Fuif
Glenn, Philippe en Dries willen de fuif organiseren in de loop van april. Danny van ’t Anker wil zijn
zaal sponsoren. Hij wil muziek spelen, installatie zal moeten betaald worden. Er moet getapt
worden, affiches ontwerpen, verzekering in orde maken, …
Er moet op tijd begonnen worden met de organisatie, want er is nog wel wat werk.
Voorlopig houden we het op 22 april 2017.
Evaluatie kienavond
Volgend jaar zetten we alle tafels en stoelen want er waren niet genoeg stoelen en tafels. Deze
moesten nog geplaatst worden als de mensen er waren. Was een stressmoment.
Opbrengst van de kien? Ongeveer een 6 à 7000 EUR winst. De berekening moet nog gebeuren.
Warme hapjes: 2 personen om te bakken en extra warme hapjes voorzien, was snel op.
Soep en hotdogs: 3 personen nodig
Chips: meer bestellen.
Jetonnekes: kunnen afgehaald worden aan de toog ipv op de tafels te zetten. Tess kan voor nog
jetonnekes zorgen en Glenn levert volgend jaar ook jetonnekes. Jolanta doet ook navraag voor
extra gratis jetonnekes.
Een garcon extra mag wel.
Dank aan alle helpers!!
Voor helpers ’s morgens worden koffiekoeken voorzien. Voor diegene die blijven om dan te werken
’s avonds worden frieten gehaald.
Kienkaftjes met sponsors: graag sneller prijzen binnenbrengen. Er is nog veel werk met de prijzen
achteraf. Niet wachten tot de laatste moment!
Oproep
Wijkagent en politie over de vloer geweest: verdachte die uit is op geld, rijdt rond in een
donkerblauwe Opel Corsa, model van 2000 met nummerplaat 1 LES 487. Indien gezien wordt:
onmiddellijk 101 bellen.
Graag alert zijn en telkens de politie te bellen!
Eventueel wijkagent vragen om te patrouilleren tijdens de kerstontmoeting.
Veilig verkeer Zandhoven
Sam de verkeersslang, Helm op Fluo top, …
Zijn er niet teveel acties? Vraag werd gesteld om bij de kleuters dit niet te doen.
Het is niet verplicht, maar we blijven wel actief meedoen als school, ook bij de kleuters.
Ze zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter stopt ermee. Als iemand zich
geroepen voelt, mag hij/zij zich kandidaat stellen.
Ouders parkeren opnieuw op de parking van de leerkrachten. Hoe lossen we dit op?

Fluodag 18 januari
Ieder kind komt in fluo naar school. Er wordt geen verkiezing gehouden, want elk kind zal zijn best
doen. Er gaan wel activiteiten gedaan worden rond fluo.
Digibord
21/12 wordt het krijtbord verwijderd en 22/12 wordt het digibord gehangen.
Grootouderfeest – Dank je wel!
Dank je wel vanuit de school voor de hulp bij het grootouderfeest. De foto’s zijn te bewonderen op
de website van de school!
Uit in Zandhoven
Je hebt een inlog (Penny heeft deze) en dan kan zij daar dingen inzetten. De kien komt daar in.
We gaan er werk van maken om meer activiteiten erin te zetten of foto’s te plaatsen van
activiteiten die er geweest zijn.
Oudervereniging voorstellen op de info-avond
Tekening van kinderen die de activiteiten voorstellen.
- Jumping
- Kien
- Sinterklaas
- Fuif
- Wafelverkoop
- …
Dit is het voorstel, moet nog verder uitgewerkt worden.

Volgende vergadering: 31-01-2016

