Verslag vergadering 10-05-2022
Aanwezig: Philippe, Pieter, Isabelle, Cyndi, Nathalie, Els, Katrin, Marie-Anne, Charlotte,
Carmen, Tess, Sofie, Christel, juf Stefanie, juf Noor, Glenn, Kristel
Verontschuldigd: Jan, Jolanta, Tom
Verslaggever: Sofie

Verslag
Nieuw lid oudervereniging
Welkom aan Charlotte, mama van 3 kindjes waarvan de oudste net startte bij juf Katrijn.
Info vanuit de school
Schoolfeest verloop optredens + vragen zie verslag werkgroep + kopieerwerk
- Voortoog gemeente: houten voortoog ipv inoxen voortogen: voor volgend jaar ligt dit al
vast voor mei, als het juni is, zullen we dit op tijd moeten reserveren.
- Kwaliteitsvolle prijzen binnen het budget is onmogelijk. De prijzen zijn wel mooier.
- 4 EUR voor een spelenkaart van 9 beurten
- Juf Vicky voorziet nog snoep voor de spelenkramen
- Prijzenkraam wordt klaargezet door Marjana op vrijdagnamiddag – kan in kleuterrefter
- Marching band: vraag wordt gesteld door Isabelle of ze kunnen komen spelen voor de
ontvangst.
- Voldoende stoelen: nakijken of we nog ergens stoelen kunnen lenen. Navraag wordt
gedaan of we deze van de parochiezaal kunnen gebruiken. Stoelen van ’t Anker zijn reeds
uitgeleend.
- Springkasteel: wordt geleend bij de broer van juf Ellen en is vastgelegd. Is ook een beurt
op de spelenkaart en er zal toezicht zijn.
- Prijzen die er al zijn, staan op de zolder:
o plastieken dozen zijn voor prijzenkraam.
o Kartonnen doos zijn prijzen voor rad, potjes en vissen.
o Er staat een doos op zolder met prijzen: is dit voor het schoolfeest of voor het
winkelcentrum? Dit wordt nagekeken.
- Glittertattoos zijn een goed idee om volgend jaar te organiseren. Nu te kort om dit nog
allemaal te organiseren.
- 3 juffen zullen kinderen grimeren.
- Nacho’s met salsa om te verkopen
- We gaan Stella verkopen in plaats van Jupiler. Flesjes Stella verkopen beter dan Jupiler.
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Den Hugo
Fles Hugo wordt voorzien voor de leerkrachten omdat het in het kader van het optreden is.
Tweedaagse 2LO
Tweedaagse werd heel positief ontvangen! Er zijn geen opmerkingen. Leerlingen vonden het
super leuk!
Uitstappen 3de trimester
1, 2, 3 en 4 gaan naar Efteling op 9 juni
5 en 6 gaan naar Toverland (datum moet nog bekeken worden in functie van het
busvervoer)
Busvervoer
Bussen worden duurder: +19,79 EUR per bus wegens dieselprijzen. Zal ook op het factuur
vermeld staan.
Planning volgend schooljaar deel 1
Zie voorlopige kalender
Opendeur IK wordt op maandagavond georganiseerd. Op dinsdagvoormiddag kunnen er
weinig ouders aanwezig zijn. Dus alle data van opendeurdag IK worden geschrapt op de
jaarkalender.
Apérobox wordt niet meer georganiseerd vanaf dit schooljaar.
Evaluatie fuif
Fuif was goed. Er waren te weinig voorverkoopkaarten. Het heeft 2215 EUR opgebracht. Dus
een mooie opbrengst en toch een geslaagde avond.
Evaluatie hobbynamiddag
- Het was een geslaagde dag!
- Veel nieuwe mama’s die komen knutselen zijn en die hopelijk nog lang willen blijven
knutselen met ons.
- De omschakeling naar een speelnamiddag voor de kleuters in plaats van een voorstelling
was een geslaagde zet! Er was een mooie opkomst van 51 kleuters
- Cafetaria: bij goed weer zeker voldoende drank voorzien. Was voor de eerste keer
moeilijk in te schatten. Maar we hebben dit de dag zelf goed opgelost.
- Bij grote opkomst kunnen we meer spelen voorzien voor de kleuters voor volgend jaar.
- Duurdere workshops kunnen mits we de aankoopprijzen drukken. Of we nu goedkope of
dure hobby’s nemen, de opkomst van de leerlingen blijft gelijk.
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Schoolfeest
Taakverdeling
- Algemene organisatie: Pieter
- Organisatie cafetaria: Els, Cyndi
o Extra stoelen hebben we nodig: kan niet bij de brouwer dit jaar
o Koeltoog: moet voorzien worden want er moet voldoende drank koud gezet
kunnen worden. Els zal horen of we hier nog aan kunnen geraken.
- Organisatie eetkramen: Pieter, Tess
o Pannenkoeken, hotdogs en hamburgers (Penny en Sam zullen dit doen)
Drankkaart helpers
Vrijdag kaarten meegeven en mail of telefoon aan de helpers zodat ze weten dat ze
verwacht worden.
Drankkaart van 10 EUR met vakjes van 0,50 EUR.
4 EUR voor zware dranken
3 EUR voor pannenkoeken
2 EUR voor drank
1,5 EUR voor chips
Drukwerk gebeurt door de school. Tijdig doormailen zodat stagiaire dit kan opnemen.
Checken van de bakplaten en gasflessen: Sam komt dit controleren op vrijdag
Inductievuren zijn OK
Tentjes zijn in orde: er zijn er bijgekocht
Grote mixer voor pannenkoeken
Voorzettogen harmonie bij Glenn Willems zijn in orde
Elektriciteitskasten bij Marcel Van Nunen zijn in orde en kunnen op onze vraag opgehaald
worden.
2 kassa’s voor wisselgeld.
Prijzenkraam is in orde: prijzen zijn aangekocht
IJs is besteld. Potjes en lepeltjes kunnen ook bij De Hoeve gevraagd worden. Ze kunnen ook
slagroom, discoballetjes en sausjes leveren.
Ketchup, mayo worden aangekocht, sla, tomaat, uien, bakboter … aankopen
Batterijen van de weegschalen moeten er steeds uitgehaald worden, want gaan plat.
Eitjes worden voorzien door papa van Carmen, waarvoor dank!
Brouwer zal op vrijdag leveren. Hopelijk zo snel mogelijk zodat we kunnen koud zetten.
Spoelbak plaatsen door de klusjesman
Speculaas en melk nakijken of er nog voldoende is
Sangria doen we dit jaar niet meer
Kartonnen ritjes aankopen
Servietten worden nog bijgehaald
30 kg ijsblokjes zijn in orde en worden door Elke voorzien
Antislip plateau: kijken of we deze kunnen aankopen
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Nacho’s met salsa, potjes om dit in te doen: aankopen
Bestellingen
- IJs De Hoeve
- Bakker
- OVI: Philippe besteld 3/05 – 3x hotdog (>90 st) + 13x hamburgers (>330st)
Helpers:
- Vrijdag klaarzetten: Pieter, Jan, Glenn, Nathalie (15u), Els? , Katrin (13.30u), MarieAnne, Kristel, Sofie (tot 12u), Phillippe (na het werk), Jolanta
- Zaterdagvoormiddag klaarzetten om 10u: Pieter, Jan, Nathalie (tot 16u), Els, Katrin,
Marie-Ann (namiddag), Peter, Carmen, Kristel, Tess, Sofie, Glenn, Philippe, Isabelle
Na afloop/afbraak van het schoolfeest wordt er door de OV en de leerkrachten samen eten
voorzien voor de helpers. Ofwel opbakken van de rest van de hamburgers, of extra
bijgekochte hamburgers en broodjes + enkele familiepakken frietjes.
Afscheid kleuterschool donderdag 23 juni 2022
Wordt door de kleuterschool georganiseerd
Afscheid OV 25 juni
Organisatie: bbq en drank voorzien
Verantwoordelijke: Cyndi en Nathalie
Fit en Fun
Organisatie: 27 juni
Fruit gehaald door Marie-Anne op zaterdag (269 leerlingen), aardbeien worden besteld en
opgehaald bij Corthout door Sofie
Potjes halen bij Van Zon
Jolanta, Sofie, Isabelle, Charlotte, Joke Van de Vel, Lesly (mama Axel 3KO), Kira (mama Kobe
F 3KO), Leen (mama Nell 3KO)
Afscheid 6de leerjaar 27 juni
Organisatie: Sofie en Kristel
Samenkomst 19u – einde rond 22u
Helpers: samenkomst 18.30u voor de helpers
Tess, Sofie, Pieter, Nathalie, Cyndi, Kristel, Glenn
Data volgend jaar:
- Jumping Zandhoven: weekend van 2-09-2022
- Info-avond: 06 en 08-09-2022
- Eetdag:15-10
- Kienavond: 19-11
- Kerstontmoeting: 23/12
- Wafels: januari / februari – uitdelen 3 maart, klaarzetten 2 maart
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-

Fuif: 25-03-2022
Hobbynamiddag: 23-04-2022
Schoolfeest: 03-06-2022
Fit & Fun: 27-06-2022?
Afscheid kleuterschool: 26-06-2022
Afscheid 6de leerjaar: 28-06-2022
Afscheid OV: 24-06-2022

Varia
Festival Zandhoven Natuurlijk – zondag 15 mei (12-17u) ’t Groenhof
Voorstel van kermis: voor 3 EUR mogen kleuters 3 ritjes doen op de paardenmolen: ouders
vinden dit een leuk uitstapje voor de kleuters en past nog binnen de maximumfactuur.
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