13 juni 2018
Aanwezig: Carolien, Ellen, Hilde, Jonas, Filip, Nico, Sven, Pieter, Tine, Karel, Wim, Eva
Verontschuldigd: Evi, Veerle, Virginie, Fiona, Sarah
1. Nieuws van Wim


Kleuter:
o Leen M komt volgend schooljaar niet terug (kan elk jaar –gedurende 5 jaaraangeven of ze terug komt of niet). An Sofie blijft dus in de KD
o Marieke komt wel terug: welkom!!
o Nieuwe herschikking kleuter nodig
o geen extra ondersteuning meer nodig, want kleine klasjes



Lager:
o De 13u extra worden vooral geïnvesteerd in de eerste graad (L1 en L2)
o Wim ondersteunt nog 10u in L3 en L4



Middelbaar: goede vergadering met alle betrokken partners gehad, komt dus goed.

2. Koorddanser danst 23/6



361 inschrijvingen
Volgend jaar vermelden op uitnodiging BBQ hoeveel stuks voorzien voor kind en hoeveel
voor volwassene (zodat ouders gerichter kunnen kiezen)



Schema helpende handen moet nog aangevuld worden:
Heeft misschien meer effect dat er persoonlijker aangesproken wordt dmv een mailtje
van een KD-ouder naar zijn/haar klas.
We hebben echt wel extra hulp nodig van andere ouders, anders kan zo’n feest-waar
iedereen wel wil van genieten-niet doorgaan.
Genieten en helpen kan perfect hand in hand gaan.
 Blauwe klas: Karel
* L2: Jonas
 Gele klas: Lisa
* L3: Eva
 Rode klas: Pieter
* L4: Filip
 Groene klas: Carolien
* L5: Nico
 L1: Pieter
* L6: Carolien
→ alle ontvangen mails doorsturen naar Nico!
→ de eerste ouder (niet Kadé) die Eva doorgeeft welk kleur het eerste vlagje in de foto
hierboven heeft, krijgt een drankbon.



Afwas en bediening buffet door L4-5-6.
→ Er wordt een mail gestuurd (combinatie met voorgaande) naar de ouders welke
leerling een uurtje kan helpen (krijgt hiervoor zakje chips en drankbonnetje)
→ alle ontvangen mails doorsturen naar Nico!

3. Varia:
 Opruim dozen: verder na KD Danst
 Website: Ellen overlegde met Matthias welke taken door de Kadés kunnen gedaan
worden wat betreft posten verslagen, aankondigingen evenement ed. Website volop in
verandering, maar wordt opgevolgd door Ellen.
Ook goed dat een groepsfoto van de Kadés op website komt (en dus niet het overzicht
met onze persoonlijke foto en tekstje)
→ Groepsfoto Kadés wordt genomen op zaterdag 23/6 om 13u30 (iedereen dus
aanwezig met KD T-shirt aan)
→ Ellen vraagt Trees



Lisa: graag extra T-shirts bestellen (voor Filip-Jonas-Tine) + van elke maat een extra.
Johan ontving ons Kadé-geschenkje voor zijn dochtertje Tessa (met dan aan Evelyne)

