Verslag vergadering Oudervereniging
Datum: 16/09/2019

1. Vorig verslag:
- Typlessen worden opnieuw georganiseerd & gesponsord door OV → brief wordt vrijdag
meegegeven.
- Fluohesjes: opnieuw bestellen voor instappertjes & nieuwe lln & voor wie eruit groeide
o 5 € wordt gesponsord door de oudervereniging
o 5 € door de ouders
o Kan Marc hiervoor zorgen ?
- Projecten dit jaar:
o Zandbak vernieuwen
o Speelplaats vernieuwen
▪ Heuvel met glijbaan
▪ ‘Chill’-zone: rustig plekje creëren
o Zand voor glijbaan: eventueel kan Sam hiervoor zorgen.
- Moestuin: mogelijkheid om te werken met geur om konijnen weg te houden?
- De warmste week: Elke klas doet een activiteit voor 1 goed doel
o Elke activiteit wordt apart ingeschreven
o Ideeën kunnen binnengebracht worden
o Elke kleuterklas kiest zijn goed doel.
2. Schoolraad:
Komt bij elkaar in oktober.
3.
-

-

Financieel:
Zichtrekening: 8.367,41 €
Spaarrekening: 13.662,62 €
Maximumfacturen: 2.495 €
Budgetplanning 2019 – 2020
a. Sparen veel, maar geven niet zoveel uit.
b. We zetten het in blokken: cultuur, materiaal …
c. Ideeën kunnen van overal komen en zijn altijd welkom
d. Bedoeling dat het geld aan dingen voor iedereen wordt gegeven
e. 2.000 € per categorie voorzien
Reeds gesponsorde activiteiten:
a. Fluohesjes
b. Typlessen
c. Maximumfactuur
d. Musical L6

-

Voorstel: bijdrage voor de ‘Chill’-zone

4. Nabespreking:
- Camping:
o Goede editie
o Frietkraam:
▪ 2 friteuses met bonnetjes
o Grote groep, geen wachtlijst
o Ongeveer 70 personen
5. Coming soon:
- Klasmeterreceptie:
o 6 november 2019
o Bedanken voor wat de klasmeters allemaal doen
o Receptie vanaf 19u30, aansluitend vergadering OV
o Uitnodiging wordt verstuurd
o Elke & Bart organiseren de receptie.
- Quiz:
o Meester Chris organiseert de quiz
o 15 november 2019
o Bo vraagt of hij hulp nodig heeft en om brief mee te geven.
- Schoolrestaurant:
o Leerkrachtenteam organiseert deze activiteit en maakt het eten
o Iedereen kan komen eten
o Ouders kunnen ook komen helpen
o Deze week zal er een brief verstuurd worden om in te schrijven
- Fluotocht:
o 29 november 2019
- Kidsfuif:
o Bespreking volgende vergadering
- Willowsclub:
o Fuif voor de ouders
o 14 maart 2020
o Vaders & moeders
o Beter samen, dan is er meer hulp om op te kuisen
o Eerste meeting zal rond januari zijn
o Lissa & An starten de werkgroep
We nodigen de mensen van de groepen uit voor de quiz, fluotocht, kidsfuif en willowsclub
6. Varia:
- Gemeente aanvragen:
o 6 weken voor het event
o Op de website terug te vinden
- Klasmetercharter:
o Het loopt nog niet zoals het zou moeten
o Activiteit organiseren voor de hele klas, kostprijs moet op wilgenblad
o Kerstontbijt:
▪ Materiaal om iets te knutselen kan wel verantwoord worden …

▪

-

Cadeautjes voor de juf kunnen niet verantwoord worden. De prijs telt dan
ook mee voor de maximumfactuur.
o Bedoeling: sfeer brengen, maar de activiteit moet niets (niet veel) kosten
o Voorstel: Maximum bedrag voor bepaalde activiteiten (vb ontbijt: 1€ kleuters, 1,5€
lagere school)
o Op de klasmeterreceptie bespreken
Vuilnis in container van buurtbewoners: is op slot tijdens weekends/vakanties
Elke van Seebroeck:
o Contacteren voor sponsorproject steun uw school
o School heeft al kartonnen dozen staan voor lege inktpatronen.
Volgende vergadering: 6 november 2019

