Verslag vergadering 6 november 2018
Aanwezig : Dimitri, meester Dirk, Jos, Michael, Dirk, Helwig, Matthias, Elisa, Juf Bea, Joost
Verontschulidigd: Frank, Ben, Jimmy

1. Wafelverkoop
Al bij al een groot success, 50 % cash en 50 % via overschrijving.
Bestelformulieren soms onduidelijk ingevuld:



klassen niet juist ingevuld,
stortingen zonder formulier,

9 bestellingen dienen nog te betalen.
Volgend jaar terug via cash geld in envelop.
6/11 was uiterste besteldatum, echter toch nog bestellingen vandaag binnengekomen.
Verleden jaar 1.307 paketten verkocht (3.600 €), dit jaar 1.112 pakketen verkocht (3.000 €).
23 november komen de bestellingen toe, vrijdag tevens de verdeling.
2. Sinterklaas
6 december is sinterklaasfeest. Sint en Piet zijn al besteld.
Schmink is Evi en Betty, moet nog worden gevraagd.
Inpetto animations komt een sublieme show van 1 uur geven, podium is aangevraagd.
Juf Peggy is een draaiboek aan het opmaken voor de leerkrachten.
280 paketjes laten maken kost ons 360 € (truffels en zeevruchten).
Ouderraad gaat aan de lagere school ook 2 voetballen per klas geven.
Aanloopklas, eerste en tweede kleuterklas krijgen een zak letterkoekjes.
35 kg clementines worden besteld.
3. Kerstfeest kleuters
21 december.
Jos voorziet koekjes en kleine drankjes

Juf Peggy heeft een brief met uitnodiging opgemaakt, daarna in Sint-Martinus receptie (Cava en nootjes)
Bestellingen bij Walraevens, zelfde als vorig jaar.
4. Ontbijtpaketten
12 mei 2019
Een voorstel van juf Peggy is om een bloemetje bij te verkopen.
¼ geleverd en ¾ afgehaald.
5. Gimme
Directies willen zich rond het beheer beter informeren.
Standaardbrief via gimme: ja, flyers worden opgestuurd en verdeeld.
Fase 1 : Starten met alle klassen, eerste posts zullen foto’s.
Fase 2 is communicatie, echter is hier een beleid/protocol nodig binnen de school naar leerkrachten en
directie.
6. Nieuwbouw
Openbaar onderzoek is afgerond, bestek en raming worden opgemaakt.
Openbare aanbesteding zullen naar aannemers worden gestuurd.
Hopelijk gunning tegen mei 2019 en intrede in het nieuwe gebouw 1 september 2019.
7. Varia
- Warmste week (Music for Life): December
o Optreden kerstfeest vragen naar kleine bijdrage.
- Sponsoring voor eetfestijn en schoolfeest, volgende maand starten
o Bijlage 1 sponsermogelijkheden
- Herstelling klimmuur, is dit voor ouderraad.
- Laptops, voorbeeldbrief te tekenen door directie
- Schoolfotograaf is aan de duurdere kant
- Dobbelstenen wegbergen, al gemerkt dat derden deze misbruiken
- Is er mogelijkheid om kapstokken aan de muur te bevestigen (naast toilet) om jasjes te kunnen
opbergen, nu liggen deze vaak op de grond.

