Verontschuldigd: Tess, Christel, Juf Mariette
Aanwezig: Juf Noor, Pieter, Wendy, Sofie, Ilse, Viki, Katleen, Annick, Penny
Verslaggever: Sofie
Pulle, dorp vol plezier
Wij willen helpen in de kidscorner. Geen opdiening of toogdienst
Kleurwedstrijd: 14u tot 16u. Onschuldige hand trekt winnaar en wint een speelkaart voor het
schoolfeest.
Klaarzetten van stoelen en tafels doet Pulle, dorp vol plezier.
Wij zorgen voor tekeningen en kleurtjes
Ilse, Wendy Viki en Katleen zullen helpen die dag.
We delen 10 speelkaarten uit aan de kinderen. (2 EUR voor een speelkaart)
Er worden affiches bezorgd om reclame te maken voor het schoolfeest.
Varia
Er is een zeil aangeboden door Katleen om de bakplaat te bedekken, waarvoor dank!
Als drankentoog gebruikt wordt, moet deze proper achtergelaten worden en de deuren moeten
open blijven, vb met een handdoek ertussen.
Manu Keirse
Zoersel heeft nog niet gestort. Wordt achter gehoord door Wendy.
Werken kleuterblok
zitten voor op schema (ongeveer een week).
Bankzaken
Namen veranderen voor de bankkaart: namen en taken moeten vermeld staan in het verslag met de
handtekening van de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. Dit wordt in het volgende
verslag opgenomen.
Fit en fundag
24 juni 2016. Afsluiter van de school. Wegens groot succes van vorig jaar: opnieuw doen. Penny
hoort of springkasteel terug kan gebruikt worden.
Kan er een sponsoring zijn van de oudervereniging met een gezond fruitje voor elk kind.
Juf Vicky vroeg of de oudervereniging kan sponsoren voor een leuke activiteit.
Springkasteel, Zumba, jembee, yoga, vraag naar dans (150 EUR), gekke fietsen, go-cards, klimuur
Voorstel sponsoring: 160 EUR voor een rode duivel springkasteel voor de kleuters.
Wij zorgen voor fruit en mama’s die het fruit ronddelen.
Jumping
Voorstel dat leerkrachten vb zaterdag werken en wij zondag. Want vrijdag is een schooldag.
Oudervereniging wil de zaterdagavond wel op zich nemen.

Schoolfeest
Brief moet aangepast worden: vrijdagvoormiddag of namiddag klaarzetten
Zaterdag helpen: met keuzes waar ze willen helpen: achertoog (koffie, thee, afwas), opdienen,
prijzenkraam of eetkraam
Brieven mogen deze week of volgende week mee met de kinderen op papier, want is met
invulstrookjes.
Prijzen schoolfeest: Ilse en Penny zijn op de hoogte.
Penny en Katleen gaan het prijzenkraam doen. Halfuur na het einde van de spelen, sluit het
prijzenkraam.
Voorzettogen bij de harmonie: ophalen bij pastoor en op school aan het fietsenrek leggen. Dries wil
hier voor zorgen.
Elektriciteitskasten: 2 koffers en 2 lange kabels van de KWB. Navraag doen bij Marcel door Sofie. In
de week voor het schoolfeest afleveren op school en in het leraarslokaal leggen. Gert zal hiervoor
zorgen.
Sabam moet aangevraagd worden. Ilse zal hiervoor zorgen.
Cava werd door school besteld. 30 flessen. Juf Noor doet navraag.
IJs bestellen met koeling, horentjes en 4X 5l vanille, 2x 5l stratiatella, 1x 5l mokka, 1x 5l
aardbeien. Pieter zal deze bestellen.
Bakker: 100 broodjes en 400 pistolets worden besteld bij bakker Van Laer en mogen geleverd
worden aan de school vanaf 10u. Vicky zorgt hiervoor.
Chips bestellen: van alles 4 dozen. Ilse zal deze bestelling doen.
Koelwagen zorgt Wendy voor.
Brouwer moet nog in orde gemaakt worden om vrijdags te leveren met 3 spoelbakken, koeling en
tap. 4 bakken bier als reserve en wijn (6 rood en 24 wit) meepakken. Penny zorgt hiervoor.
Prijslijsten worden gemaakt door Annick. Kopies mogen op school gemaakt worden. Wendy laat het
aantal weten.
Concept schoolfeest: eurovisiesongfestival. Zal iets met een euro-teken zijn. Is nog under
construction. Juf Noor zal dit bezorgen aan Wendy.
Schminken op school: vragen aan Natalie (zus Sofie) of zij dit wil doen.
Ilse, Vicky: drank opdienen
Annick en Tess: pannenkoeken bakken
Annelies en Marlies: hamburgers
Zus Penny: tussentoog (wordt navraag voor gedaan)

