29 september 2016
Aanwezig: Nico, Sven, Evi, , Filip, Hilde, Karel, Lisa, Ellen, Fiona, Pieter, Wim, Eva
Verontschuldigd: Kathleen, Carolien,Sarah, Fien
1. Welkom nieuw lid


Welkom aan nieuwe kadé Pieter Lattre, papa van Senne en Servaas

2. Nieuws van Wim






Er werd reeds 4000€ opgehaald via crowdfunding voor de relaxatieruimte. Dit is
schitterend. Elk bedrag, (bv. het aankopen van 1 baksteen, plank), helpt de
realisatie van de ruimte. Dus hartelijk dank aan iedereen die reeds sponsorde of
dit nog van plan is.
Teamweekend 7-9/10. Er wordt verder gewerkt rond:
o Kleuter: kleutervolgsysteem
o Lager: nieuwe leerplan Nederlands
o Algemeen: verder werken rond thema: werken aan karaktervorming
(waarbij Wim veel materiaal in handen heeft over projecten in the Bronx)
Schooljaar is goed gestart.
o Ondersteuningssysteem door leerkrachten werkt nu vlot, is zeer
interessant en efficiënt.
o Carine doet vervanging van Emmely—leerkracht+logopediste (in
zwangerschapsverlof)
o Lieve ondersteunt 1/5 bij kleuters

3. Schoolopening en receptie





Geslaagd openingsfeest.
o Het boek in handgeschept papier wordt volgend jaar geïntroduceerd want
was nu nog niet af.
o Bedoeling dat elk kind dat over het touw loopt, samen met ouders, het
engagement officieel vernieuwd door een handtekening in het boek.
Financieel: winst 1.026,32€
Evaluatie:
o Volgend jaar 2 kaaskroketten indien gewenst
o Heerlijk slaatje van Karel voor herhaling vatbaar (aiaiai waaraan nu toch
begonnen… )

4. Financieel: stand van zaken




Op rekening: 3.935€
Financiële ondersteuning 2016-2017: 960€ voor sportmateriaal reeds gestort aan
school
Overzicht ontvangsten/kosten schooljaar 2015-2016: kan opgevraagd worden bij
Nico. Werd getoond aan de Kadés.

5. Sober maal 14 oktober






Doel: verdere ondersteuning 3 adoptiekindjes Saranalaya.
Hoe: elk kind dat die dag op school blijft eten, eet boterhammen met soep.
Hiervoor wordt de warme maaltijd aangerekend.
Concreet:
o Oproep voor groenten: Wim
o Versnijden van groenten: Evi met team/kinderen?
o Maken van soep op donderdagavond (totaal 60l): 3 extra ouders
Taken: Wim:
 Mail oproep groenten
 Bestellen mixer
 34 grote bruine broden bestellen
 2 kommen van 30l reserveren via Willekit (of potten van St
Vincentius)
 3 extra ouders voor maken van soep

6. Foto’s




Dit jaar enkel klasfoto (in jaar van prentkaartactie wordt enkel klasfoto genomen,
in andere jaar individuele+klasfoto)
Foto wordt genomen in april (zodat latere instappers ook op foto staan)
Tom spreekt verder af met Wim

7. Kerstkaartenactie





Elk kind maakt een tekening die gedrukt wordt op 8 postkaarten in een set van 6
pakjes
Brengt een groot bedrag op voor de school terwijl dit slechts minimaal ‘werk’
vraagt
o Terugkoppeling aan ouders wat met dit bedrag zal aangekocht worden
o Wordt besproken in het team
Materiaal is reeds toegekomen: verdere afstemming met team

8. Pannenkoekenverkoop



Jaarlijkse traditie in januari-februari. Brengt veel geld op.
Maar: we slaan dit schooljaar over door de vele andere geplande activiteiten in
het jubileumjaar. Activiteiten volgen elkaar snel op, waardoor het financieel
allemaal wel haalbaar moet zijn voor ouders/familie/….

9. Fuif Rouge qui bouge





Gaat door op 22/10 in De Tent
Wordt georganiseerd door Peter (papa Lilou)
Opbrengst gaat volledig naar relaxatieruimte
Kinderen kregen reeds set van 8 buttons mee.
o Wim mailt alle ouders nog verduidelijking
o Geïnteresseerde helpende handen nemen contact op met Peter.

10. Varia






T-shirts: dank aan Lisa die elke kadé een gepersonaliseerde mooie T-shirt
bezorgde
Een aantal kinderen ontving het attest van de bosklassen vorig schooljaar niet:
Wim bezorgt nieuwe attesten
Omdat we op vrijdag na het forum toch onze kinderen niet meekrijgen uit school
én meteen de gelegenheid willen aangrijpen om dan wat bij te kletsen (met een
drankje) met andere ouders en team, gaat elke eerste vrijdag van de maand De
(bar)Tent open na het forum. Noteer dus alvast in de agenda:
o Vrijdagen 13/1-10/2-10/3-5/5 en 9/6.
o Ook vermelden in klasnieuw
Facebook De Koorddanser
o Het is interessant om actiever gebruik te maken van de FB van de school.
o Er wordt gevraagd aan Marieke (beheerder) om een open groep te maken
(ipv gesloten groep). Dit kan door er een bedrijfspagina en geen
persoonlijke pagina van te maken. Dit zorgt voor een grotere
bekendmaking van de school én de activiteiten van de school.
o Per evenement in het jubileumjaar wordt vermeld: Wie wil zich engageren
om te helpen op (datum) en naam activiteit.
 Marieke, kan jij dit opnemen?
 Slechts evenement per evenement om overzicht naar ouders te
behouden
o Handig om te gebruiken ifv inschrijvingen peuters
o Krantenartikels over de KD worden hier ook op gepost

11. Werkgroepen evenementen en werkgroepen jubileumjaar





Kersthappening 16/12/16: Evi-Sven-Carolien-Fiona-Lisa
Aperitiefconcert en kunstveiling 12/02/17:
o wordt opgenomen door team en kunstkadé(s) + Leen.
o Dit omdat het toch het team is die de kunstwerken zal maken met de
kinderen.
o Kunnen hierbij geholpen worden met ideetjes of ev. praktisch door
Virginie/Veerle
o En door Leen voor concert door (ex)leerlingen en (ex) ouders
o Team neemt contact op met Leen en Veerle/Virginie
Familiequiz 26/3/17: schoolraad






Wandeltocht 23/04/17:
o Hilde-Ellen-Eva-Lisa-Evelyn(?)
o Dank aan Evelyn die zich ook kandidaat stelde om mee te werken aan de
activiteit op 12/2. Doordat team op zich neemt, vraagt Eva of Evelyn
interesse heeft om mee te werken aan deze activiteit.
Voetbaltornooi tss Koorddansers-Reuzenhuizers en Kleine Tovenaars 20/05/17:
Nico-Evi-Sven-Filip-Geert-Pieter
KD danst 24/06/17: Nico-Filip-Sven-Sarah-Karel-Kathleen

En als Wim zin heeft, want hij heeft toch geen hobby’s  en een zéééé van tijd dan kan hij
nieuwe uitdagingen zoeken zoals een pop-up petanquebaan ofzo. Wim kan contact
opnemen met Karel om dit verder te bespreken. Gelieve wel beiden een helm aan te doen
om rondvliegende boeken en balpennen te kunnen vermijden.
Data vergaderingen Kadés: worden later bezorgd.

