Verslag Oudervereniging 3 juni 2019
1. Vorig verslag:
o Verbetering: Wafelverkoop deed Marianne
o Website: Agenda staat er 2x op
2. Schoolraad:
Heeft nog niet plaatsgevonden in juni.
3. Nabespreking:
o Willowsclub:
▪ Nabespreking moet nog gebeuren
▪ 99,92 € winst
o

Ouder-kind voetbal:
▪ Toffe sfeer
▪ Veel deelnemers
▪ Scorebord verplaatst → gezelliger
▪ 288 € (Winst) zonder brouwer → vermoedelijk gaat er nog 60€ af.

o

Schoolfeest:
▪ Zeer gezellig schoolfeest!
▪ Veel geluk met het weer
▪ Bar: Tijdens de optredens hebben we veel te weinig vrijwilligers voor de bar. Daarom zijn de
wachtrijen lang.
▪ Nieuw concept:
• Bar: volledig afdak
• Ingang eten schuifraam
• Tentjes van de spelletjes verspreid op het grasplein
o Verhaaltje ipv speelgoedje: zeer goede opmerkingen
o Past in thema van de sprookjes
o Niet-materiële beloning volgend jaar
▪ Tombola
• Alles was uitverkocht
▪ Optredens:
• Doorloop was beter
• Parallelklassen hebben samen opgetreden
• Vertellen tussen de optredens was korter
• Podium: moeilijk om een geschikt podium te vinden en er zijn opnieuw vrijwilligers voor
nodig.
• Zijkanten waren dit jaar ook beschikbaar om te zien
▪ Minder filmpjes op facebook
▪ De assepoesterkoets: Een succes!
▪ Opruim: heel vlot
▪ Wat bij slecht weer? waarschijnlijk afgelasten

4. Coming soon:
o Willowland:
▪ Enkel bij goed weer (22 juni)
▪ Week vooraf moet het droog zijn
▪ Woensdag wordt ervoor samen gezeten
▪ Eten:
• Overbevolking aan de friteuse, bijna een uur wachten
• Frietjes bakken sneller; extra friteuse
• Mobiel frietkraam: redelijk duur, wordt bekeken
▪ Scouts moet gevraagd worden om het attest te regelen.
▪ Eindigt met een kampvuur, ’s morgens ontbijt
5. Financieel:
o Zichtrekening: 11.678,33 € (op 29 mei)
o Spaarrekening: Zelfde als vorige maand
o Kassa: 16 €
6. Volgend schooljaar:
o Typlessen worden terug georganiseerd en gesponsord
o Fluohesjes worden opnieuw besteld
o Zandbak vernieuwen: hoge kostprijs
o Vernieuwing van de speelplaats:
▪ Zoon van Sonja: wil projecten op de speelplaats onder de arm nemen
▪ Aangeschreven firma wil dit niet meer doen
▪ Ouders kunnen helpen
▪ Klein bergje bij de kleuters
▪ Glijbaan laten maken
▪ Zand nodig
▪ 2 grote camions
▪ Grond te veel ergens ? Zuivere grond nodig om een speelberg te maken met een glijbaan.
o Autobanden:
▪ Mag niet van de preventieadviseur
7. Varia:
o Scouts: betaald uit de kassa. (bewijs vragen)
o Mandaten: papieren zijn verstuurd. Wendy kan niet aan taks.
▪ KBC: Nog niet in orde
▪ Seb kijkt dit na
▪ KBO nog niet aangepast
o

o

Kalender:
▪ Vergaderingen oudervereniging 2019 – 2020
▪ 1e vergadering: maandag 16 september 2019
▪ 2e vergadering: woensdag 6 november 2019
▪ 3e vergadering: dinsdag 4 februari 2020
▪ 4e vergadering: donderdag 2 april 2020
▪ 5e vergadering: maandag 8 juni 2020
Andere activiteiten:
▪ Quiz: 15 november 2019
▪ Fluotocht: 29 november 2019
▪ Opendeurdag: 15 februari 2020
▪ Kinderfuif: 15 februari 2020
▪ Wafelverkoop start: Vrijdag 10 januari 2020
▪ Wafelverkoop einde: Vrijdag 7 februari 2020
▪ Willowsclub: zaterdag 14 maart 2020

▪
▪
▪
▪

Ouder-kind voetbal: 29 mei 2020
Schoolfeest: 16 mei 2020
Veldloop: 29 april 2020
Willowland: 27 juni 2020

o

Boerderij:
▪ Er zal te veel onderhoud nodig zijn.
▪ Veel leerkrachten en kinderen hebben allergieën.
▪ Met dierendag mogen er natuurlijk wel dieren komen.
▪ Het moet goed gebeuren en daar is nu de tijd niet voor

o

Moestuin:
▪ Konijnen eten alles op
▪ Eventueel plantenbakken? => Niet hoog genoeg
▪ Eventueel geurproduct in de moestuin

o

Er zal meegedaan worden met de warmste week

o

Activiteiten zoals Willowland/willowsclub/kidsfuif/fluotocht:
▪ Aanvraag van evenement nodig bij het gemeentebestuur
▪ Zal vanuit het bestuur van OV georganiseerd worden
▪ Ingevuld voorbeeld kan bezorgd worden
▪ 6 weken op voorhand

