Vergadering Donderdag 19 Januari 2018
Aanwezig: Mevr. Hilde Vermeer, Juf Sabine, Juf Marijke, Isabelle, Machteld, Sofie, Catherine,
Christine, Nicole, Els, Leila, Nico,
Verontschuldigd: Musa, Dana, Melissa, Hilde C., Hilde D., Katrijn, Carmen

1. Welkom
Aan iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar!! Daar drinken we eentje opJ.
2. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen
3. Activiteiten
• Kledij: De knoop is doorgehakt, het zullen paarse Polo’s worden met witte opdruk.
Bestelling duurt ongeveer 2weken. Pasmodel zal voorzien worden, zodat iedereen zijn
maat kan doorgeven.
•

Lichtmis 02Febr 2018: de pannenkoeken zullen dit jaar gesponsord worden door de
oudervereniging. Juf Nancy mag deze terug aankopen en de factuur binnensteken bij
Machteld.

•

Openscholendag Zat 03Febr 2018, startuur 9-13u, Aanwezige Helpers die dag:
Isabelle, Els, Leila, Sofie, Christine. Aanwezig op school 08u30, zo kunnen we alles klaar
zetten. Leila zorgt voor een klein gebakje, Catherine zal de inkopen doen wat betreft
Chocomelk (10l), suiker, melk en bekers. Koffie w ordt voorzien door de school zelf,
2hoge tafels zal het oudervereniging voorzien.
@Catherine: Jij regelt dit financieel verder af met Machteld, misschien levering ook
daar??

•

Boekenverkoop in Febr: Gaat deze nog door of niet, info bij Juf Sybille ULT

•

Vanaf Deze maand zullen de leerlingen van het 3de Leerjaar terug pennen verkopen om
zo hun Zeeklassen te sponsoren. De busreis zal door het oudercomité gesponsord
worden.

•

Om onze rekening een beetje aan te dikken zouden we in Maart (17 of 24Maart) een
quiz willen organiseren. Nico had het idee voor borrelhapjes (frituur) te verkopen, deze
brengen meer op en worden veel gegeten ipv de bierplanken. Juf Kathleen zal
gecontacteerd worden of zij het nog eens een jaartje zit zitten om deze quiz in elkaar te
steken, eventueel met medewerking van Juf Carolien (vragen carnavalgroep).

•

Actie Lotuskoeken: Brief begin Maart meegeven met de kinderen, koeken meegeven
juist voor Paasvakantie.

4. Varia en Rondvraag:
•
•
•
•

Wij zijn reeds op zoek naar Tombolaprijzen, alles is welkom!
Warm eten op school zal niet haalbaar zijn door zowel hygiënische normen als de tijd die
de kinderen maar hebben om te eten (25min).
Wij zijn op zoek naar iemand die enkele uurtjes (te bespreken met Mevr. De
Directeur)kan inspringen op school voor de opvang/studie.
Wie nog emmertjes, schopjes, etc heeft liggen thuis en er niets meedoet, Juf Sabine zou
jullie dankbaar zijn!! (Zeeklassen)

Volgende vergadering: Donderdag 22Febr 2018
• Op punt stellen Quiz
• Lotuskoeken
• …….

