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Wafels



De suikervrije wafels en cupcakes zijn een succes dit jaar, zeker voor herhaling vatbaar
volgend jaar.
Voor 120€ minder verkocht dan vorig jaar






De schmink en kleren zijn geregeld
280 pakjes worden aangekocht bij Valentino
35 kg clementines worden aangekocht
Voorstelling Pippo en Pippet

Sint

Verfraaiing speelplaats



Er zal navraag gebeuren waar de nieuwbouw exact zal komen
Eventueel klimrekken aan de muur (kant wc’s).

Kerstfeest



Door de beperkte omvang van de zaal zal het kerstfeest op 22 december in 2 delen worden
georganiseerd, waarbij de organisatie in handen is van juf Peggy.
Receptie voor de aanwezigen, door de ouderraad georganiseerd, vindt achteraf plaats in de
Sint-Martinus zaal

Sponsoring


De ouderraad zal op zoek gaan naar sponsors voor de komende activiteiten financieel te
ondersteunen. Zoals vorig jaar zal de sponsor keuze hebben tussen een logo op:
o Onderleggers
o Banners
o Boekje

Week tegen pesten




Brochures aankopen
Eventueel ook bladwijzers
Zal worden aangekaart worden bij de directie

Fluodag




Inzake verkeersveiligheid is het van belang aandacht hiervoor te hebben en de ouderraad
zou hier zelf een gadget aan de kinderen willen geven.
Opvallen in verkeer
Er zal gezocht worden naar gadgets hieromtrent

Bijkomende activiteit


Er werd voorgesteld een wandelzoektocht te organiseren en dit met randactiviteiten in het
teken van de aardbei.
o Randactiviteiten kunnen dan bv zijn schminkstand, aardbeienverkoop, …

Eetfestijn




Alle vergunningen zijn in orde
De traiteur is dezelfde als vorig jaar, vorig jaar was iedereen was tevreden over het eten.
De desserts worden nog bekeken, enkele voorstellen voor op dessertkaart:
o Dessertbord met 3 à 4 mini-desserts
o Kinderijsjes
o Dame blanche

Varia







Geen nieuws ontvangen over de subsidie
Vernieuwen van het huishoudreglement
Vernieuwing kastjes voor 150 à 200 euro (3de kleuterklas)
Voor de foto’s op de website gaat er gekeken worden naar de haalbaarheid om dit enkel
beschikbaar te maken voor de familie en dus niet publiek
Omdat er heden weinig speeltuigen zijn op de speelplaats is er een voorstel om zelf iets te
voorzien, bv een hinkelspel verven op de speelplaats
Het idee is voorgesteld om een bank tegen pesten te installeren (naar analogie met Triangel
OLV-Lombeek), dit is in sommige scholen al het geval. Als een kindje zich alleen voelt kan
deze op de bank gaan zitten en dan weten andere kindjes dat ze aandacht moeten hebben
voor dit kindje om bv mee te spelen.
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