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Vergadering dinsdag 19 september 2017
Aanwezig: Dana De Pauw, Jens Dierick, Hilde Dierickx, Katrijn Gidé, Isabelle
Malfliet, Els Moernaut, Thom Nelis, Lejla Ruys, Nicole Schelhas, Machteld Van den
Bogaerd, Christine Van Wanseele, Hilde Vermeer, Sofie Willems.
Verontschuldigd: Musa Balta, Hilde Carens, Catherine Lebrun, Melissa Malfliet.
1. Verwelkoming
2. Nieuw logo/folder
-

Het nieuwe logo is een feit en werd goed onthaald. Daaraan gekoppeld is
het aan te raden om nieuwe t-shirten/polo’s te bestellen, zodat we de
oudervereniging nog meer visueel herkenbaar kunnen maken. Offertes
worden opgevraagd (Sofie, Machteld, Lejla)

3. Overzicht inkomsten en uitgaven 2016-2017
-

Aangezien de rekeningen nog niet toegankelijk zijn voor het nieuwe
bestuur, wordt dit punt later besproken. Een kort overzicht van alle
winstgevende activiteiten van het voorbije schooljaar werd wel voorgelegd
aan de leden van de oudervereniging.

4. Overzicht activiteiten 2017-2018
-

Dag van de leerkracht (5 oktober 2017):
Lejla heeft een blikken potje met snoep erin aangekocht. Sofie zal zorgen
voor een mooie aankleding door etiketten te maken met ons nieuwe logo
erop.

-

Gezonde tussendoortjes:
De actie zal opnieuw doorgaan in de 2 weken voorafgaand aan de
herfstvakantie. T-shirten voor de lagere school worden aangekocht
aangezien de voorraad niet meer voldoende is. Net als vorig jaar
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informeren we bij de kleuterjuffen wat zij concreet in gedachten hebben
als beloning voor de kleuters. Zij opteren ervoor om opnieuw een
halloweenfruitfeest te houden. De rekening van het fruit volgt achteraf.
-

Wijn-pralines verkoop:
Deze verkoop was vorig jaar een groot succes. Het lijkt dan ook
aangewezen om deze actie ook dit jaar te herhalen. Machteld informeert
bij Colruyt. De Hamlet brochure is al beschikbaar. Machteld informeert of
er nog extra kortingen mogelijk zijn.

-

Sinterklaas:
Hilde V. informeert dat de Sint langskomt op 4 december 2017. Opnieuw
zal de oudervereniging de Sint en zijn Pieten een handje helpen met een
cadeautje voor de kinderen. Suggesties worden op de volgende
vergadering besproken.

-

Suggesties toekomstige activiteiten:
- Lotuskoeken
- (Paas)wandeling
- Inzamelactie kledij
Praktische details worden op een latere vergadering besproken.

5. Varia en rondvraag:
-

Asbestplan school: inventaris is beschikbaar. Hilde V. stuurt het
verslag van de preventieadviseur door.

6. Volgende vergadering :
Dinsdag 17 oktober 2017 om 20u.
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