Verslag oudervereniging
Datum: 24/10/2017
De oudervereniging werd voorafgegaan door een erg gezellige klasmeterreceptie. De sfeer zat goed, de
hapjes waren heerlijk en overvloedig aanwezig. De meters werden letterlijk in de bloemetjes gezet!
Bedankt!

1) Vorig verslag: het verslag werd maar heel kort voor de OV verspreid. Het wordt daarom
volgende keer besproken.
2) Schoolraad: geen nieuws. De schoolraad komt pas samen in november.
3) Coming Soon:
1. Quiz (17/11)
Meester Chris brengt verslag uit: Er zijn reeds 29 ploegen ingeschreven. Vorig jaar waren er in totaal 20
ploegen. De quiz is klaar en de PowerPoint ook in orde. Er is nog hulp nodig: voor de Jury, voor het
ophalen van de bladen, voor de kassa (2)
De catering wordt georganiseerd door de oudervereniging. Rebecca & Johan zien wie er nodig is (onder
andere nog mensen voor opkuis achteraf). Voorlopig maar 3 mensen via de helpende handen. Er zijn in
totaal voor de catering 8 mensen nodig. Ook voor vrijdagnamiddag 17 november is er hulp nodig om
alles klaar te zetten. Katleen stuurt een briefje of doet oproep voor hulp in de nieuwsbrief (de week na
de vakantie)
Er wordt gewerkt met een kaart (10 consumpties). Wie het meeste consumeert krijgt ook een prijs
(zuipbeker). Seb bestelt de drank (+ speciaal bier en speciale glazen)
Geen prijzentafel dit jaar. Slechts 1 ploeg wint een prijs (elke persoon een fles wijn van de
wereldwinkel). Meester Chris stelt voor om jaar- of weekabonnementen cadeau te doen (dankzij
sponsoring van een fitnessclub) maar niet op basis van de uitslag van de quiz.
IT: Eventueel 2e scherm voorzien halverwege de zaal. Seb kan TV’s voorzien. De TV is iets kleiner dan het
scherm met de beamer. We combineren daarom 1 beamer en 1 TV.
Eten: chips, bitterballen, portie warm (colruyt zakken gemengd) & portie koud (kaas & salami &
ketchup/mosterd). Prijzen:



2,5 € voor consumptie bitterballen
Portie koud: 5 € (10 bonnetjes)

Broodjes/hotdogs en palm worden dit jaar niet meer aangeboden. Er was vorig jaar erg veel van over.
We denken dat de porties gemengd koud/warm meer in de smaak zullen vallen.
De oudervereniging voorziet het eten. Eventueel loempia’s via de papa van juf Lynn.
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Drank: Leffe blond/Leffe bruin/Duvel. Wijn en koffie van de wereldwinkel.

2. Gezelschapsspelletjesnamiddag (24/11)
Katleen mailt de helpende handen. De oudervereniging voorziet cake (Rebecca & Bo bakken de cake).

3. Fluotocht (01/12) en fluoacties
De tocht:
Deze gaat terug door in het bos in Lint.
Drank:




Juf Geert zorgt voor appelsap en koekjes (voor tijdens de tocht)
De oudervereniging zorgt voor de chocomelk, de soep en de jenever
Jurgen zorgt voor vuur en een grote pot

Vorig jaar communicatieprobleem catering. Goed afspreken dit jaar!
Catering aan de andere kant van het spoor. Hier is meer ruimte zodat niemand op het fietspad moet
staan. Het enige nadeel is dan dat de catering veel verder weg is.
Moeten we het pad via het privéterrein mijden? Het is onduidelijk welk stuk over privéterrein loopt.
Jurgen informeert bij de eigenaar.
Er komt dit jaar nog maar 1 parcours. Het 2e , kleinere was niet populair.
Acties:
-

-

Na de herfstvakantie start de fluoactie. Er wordt een folder verstuurd (Helm op, fluo top). De
fluo spaaractie levert toegangsticket voor Planckendael op bij volle kaart. (sticker voor fluohesje,
sticker voor helm. Na 1e volle kaart kan er klassikaal nog verder worden gespaard.)
Samdag: klasactie (ander concept, zelfde naam). Grote poster (Puzzelstukjes met elke keer een
ander verhaal)
Bespreking actie Fluohesjes
Er zijn er 224 vestjes verkocht. Uitstekende service van Marc. De hesjes werden per klas
geleverd met sticker erop. 1 vestje was fout bedrukt maar dezelfde dag werd er al een nieuw
geleverd. De maten waren groot. Er wordt overlegd of we deze actie elk jaar herhalen? Het idee
is om dit om de 2 jaar te doen.
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4) Varia

1. Kiss & ride
Vorige vrijdag stond de wijkagent er voor de allereerste keer. Hij had enorm veel opmerkingen omdat
ouders uitstappen uit de auto (om hun kinderen te helpen uitstappen, om boekentassen uit de koffer te
halen). Ouders waren misnoegd over de opmerkingen van de wijkagent.
Tijdens het overleg met de gemeente is dat besproken. De schepen van mobiliteit en de ambtenaar
waren niet aanwezig. Katleen heeft op dit overleg aangekaart wat nu de correcte definitie van kiss &
ride juist is. Hier is nog steeds geen duidelijkheid over.
Er stonden verkeerde borden. Deze werden ondertussen verwisseld door de gemeente. Deze morgen
was de wijkagent er opnieuw. (Opnieuw opmerkingen)

2. Blokken voor de turnles
Meester Chris licht toe: 6/7 jaar gedaan met de vorige blokken. Hij geeft aan dat we best kartonnen
blokken nemen (100€ voor een set). Er is een akkoord voor de aankoop; de factuur wordt betaald door
de oudervereniging.

3. Financieel
Rebecca haalt aan dat er dit jaar extra Sprintosticks moeten aangekocht worden. Voor de typcursus
zijn er 11 inschrijvingen (helft wordt gesponsord door OV).
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