26 september 2017
Aanwezig: Filip, Hilde, Karel, Carolien, Lisa, Ellen, Fiona, Pieter, Virginie, Tine, Eva
Verontschuldigd: Nico, Sven, Evi, Sarah, Veerle, Wim
1. Welkom nieuwe leden
Welkom aan Tine ( mama Kamiel L5 en Jef K2). Blij dat een extra ouder ons komt vervoegen.
Tine hielp al mee met de organisatie van de KD danst.
2. Nieuws van de school
 Super met de rekstokken: kinderen van andere scholen die langs komen, horen we
zeggen: ‘hier zou ik ook graag op school zitten’ . Het ziet er inderdaad allemaal een
gezellige en leuke bende uit. En nu is het makkelijker om onze kindjes te vinden .
 De regeling rond de opvang blijkt in orde: Arpat zal de opvang, samen met Nele, op zich
nemen. Super de super!!!!!! Dank je wel.
 De kunstenveiling wordt een kunst-tentoonstelling.
o Wordt verder uitgewerkt door team en kunstkadés Veerle&Virginie
3. Schoolopening
 Er waren dit jaar 255 eters.
 Totaal bracht de friet- en drankverkoop 1.263€ op. Schitterend, want de inspanningen
zijn hiervoor véél minder dan een gelijkaardige opbrengst bij KD danst.
 Evaluatie:
o Door het tijdstip waren er dit jaar meer eters; hierdoor wat te weinig frieten. We
weten dus dat er meer frieten+saus besteld moeten worden indien een
schoolopening ’s avonds doorgaat. Indien terug rond 10u, kan dezelfde
hoeveelheid behouden blijven.
o 2 soorten bakjes: voor volwassene en kleiner voor kind.
4. Financiële situatie:
 Op rekening: 3.835€
 Reeds besteed dit schooljaar:
o 500€ wasmachine voor circustent: wassen handdoeken ed
o 1.200€ klimmuur en rekstokken
5. Sober maal 13/10
 Doel: verdere ondersteuning 3 adoptiekindjes Saranalaya
 Hoe: elk kind dat die dag op school blijft eten, eet boterhammen en soep. Hiervoor
wordt een warme maaltijd aangerekend.
 Concreet:
o Wim:
 Oproep groenten + groentebouillon (*)
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 Bestellen mixer
 reserveren 2 grote kookpotten WZC St Vincentius
Versnijden groenten: team + ev kinderen
Maken van soep:
 Pieter/Karel zetten potten op bij ophalen kinderen
 Filip/Eva mixen soep bij ophalen kinderen 18u
Bestellen 34 grote bruine broden bij Broodmandje: Eva
Bestellen plastic soeppotjes ifv verkoop overschot soep na forum:
 navraag bij Sarah Desmet(Lisa?) of anders kopen in Ava (Lisa).
(*) Bij voorkeur: melden dat ouders eigen soepterrine, kom kunnen meebrengen,
want we stimuleren de ‘herbruikbare’ verpakkingen.

6. Portret- en klasfoto’s
 foto’s werden reeds genomen door Tom
 goed dat er steeds 1 vaste extra begeleider (Leen M) aanwezig was
 worden verkocht aan zelfde prijs als vorige jaren: 6€/foto
7. Koorddanser danst 2018
 Pieter merkt terecht op dat winst voor zo’n arbeidsintensief feest hetzelfde is als bij
schoolopening: we streven ernaar om die winst hoger te krijgen. Maar plezier moet
primeren, niet winstbeoog
 Zoektocht muziekgroep:
o Beluisteren van Les Tzigales en The Give Cats: helaas is deze laatste gesplit. Hilde
vraagt kostprijs eerste groep na. Vetex-fanfare (Eva) nog geen reactie, maar
intern vernomen dat ons budget niet haalbaar is.
o Virginie: navragen bij jeugddienst
o Voorstel om aparte oproep te lanceren bij de ouders, want geen reacties op
vorig verslag.
 Lisa maakt oproep op en mailt naar Fiona/team
 Aanvulling op flyer: het is niet de bedoeling dat we een muziekgroepje
vinden die ook de allerkleinsten aanspreken, daar dit eerder een
avondprogramma is. Dit zorgde wat voor verwarring bij de zoektocht bij
verschillende ouders. En dit zal het misschien ook wat makkelijker maken
.
 Maaltijd:
o ofwel kiezen voor Hoevekip en geen verandering, ofwel ook op dat vlak eens
kiezen voor verandering
o unanieme beslissing dat we gaan voor BBQ
→ Tine, Filip, Pieter, Fiona checken eens prijzen na bij gekende traiteurs:
beslissing week 2 oktober
 eigen interne projectjes (kapsels ed) koppelen aan thema band
 DJ:
o Marc speelde laatste set, dus zoektocht nieuwe DJ. Of:
o Voorstel om te werken met een Spotify-lijst
 Kinderen vragen hiervoor suggesties aan ouders
 Karel maakt aantrekkelijke oproep op
 Andries (Lisa) stelt een Spotify-lijst samen
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8. Website-ledenlijst



Ellen spreekt terug af met Joost en Matthias om verdere afspraken te maken rond
website en plaatsen docs
Ledenlijst:
o Foto en tekstje bezorgen aan Nico tegen 8/10: Pieter, Veerle, Virginie, Tine,
Lisa(enkel foto)
o E-mailadres+gsm+adres bezorgen aan Nico tegen 8/10 (en dit voor intern
gebruik): Ellen, Fiona, Lisa, Veerle, Virginie, Tine
o Opgelet: wie dit verzaakte, hangt aan de schandpaal of krijgt een nog nader te
bepalen opdracht toegewezen .

9. Varia
 T-shirts: wie nog geen T-shirt heeft, past de maat en model en bezorgt Lisa
naam+maat+model T-shirt. Deze gegevens worden in bakje kindjes Lisa gedropt
(kleuterblok)
 Parking: Dit werd niet besproken, maar door recente situatie toch belangrijk om nóg
eens te beklemtonen:
Ouders mogen niet parkeren op de parking van de begeleiders. Deze parking is énkel
bestemd voor het team en de stagiairs. Iedereen moet zich hieraan houden, want anders
zullen anderen zich ook verder uitgenodigd zien om dit wél verder te doen. Gelieve dit
ook zo te communiceren naar ev. familieleden die kinderen ophalen.
Dit in functie van:
o veiligheid kinderen: is een verbindingsweg van parkings/bus naar school die
veelvuldig gebruikt wordt door àlle schoolkinderen
o het vlot kunnen vertrekken van de begeleiders: reeds meerdere keren werden
één of meerdere begeleiders dit verhinderd omwille van een fout geparkeerde
wagen.
 Data Kadé-vergaderingen: zie verslag 15/06/17
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Donderdag 24 augustus
Woensdag 27 september
Donderdag 26 oktober
Donderdag 7 december
Woensdag 31 januari 2018
Donderdag 15 maart 2018
Woensdag 18 april 2018
Donderdag 24 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018

Nieuw ingestapte ouders graag nog eens volledige activiteitenkalender mailen.

3

