31 januari 2018
Aanwezig: Nico, Sven, Eva, Sarah, Filip, Hilde, Ellen, Pieter, Jonas, Wim
Verontschuldigd: Nico, Evi, Fiona, Lisa, Tine, Carolien, Karel?, Veerle?, Virginie?

1. Nieuws Wim
 Het kleuterblok werd geteisterd door de griep: zowel begeleiders als veel
kleuters ziek. Er werd in allerijl vervangingen gezocht.
 Kleuterteam: Barbara: blauwe klas
 Financieel: positieve afsluiting van boekjaar. Met dit bedrag worden oa PC’s
aangekocht.
 Verhuring Tent:
o Bijna wekelijkse verhuring: super!
o Belangrijk dus om tijdig schoolevenementen in te plannen: zie verder
 Nieuwe plannen uitbouw eerste verdieping lager + marktplein
o Concrete acties en tekening plannen met/door architect
o Opstart binnen 2 jaar
 Hoog bezoek op dinsdag 6 februari: bezoek van Minister Crevits
o We hebben erop aangedrongen dat Wim niet op savatten staat en een
kostuum draagt, zoals een ‘échte’ directeur betaamt. Mocht dit niet
het geval zijn, zoeken we een andere directeur voor 1 dag . (of
mogen we ons gelukkig prijzen dat wij één uit de duizend met een
hoek af hebben …. ).
o Dit (bezoek) mag wel eens vermeld worden in de krant: Wim laat
weten aan betreffende journalisten.
2. Kersthappening
 Financieel: bracht 1.030€ op
 Evaluatie: positief: zeer gezellig, veel volk, lekker,….
3. Financieel:
 Op rekening: 3.994,66€
 Giften dit schooljaar:
o Klimmuur en hangstokken: 1.200€
o Wasmachine: 500€
o Schaakspelen: 500€
o Sintcadeaus: 884€
o Kinderopvang: 600€

4. Pannenkoekenverkoop:
 Nodige papieren meegeven kinderen op vrijdag 2/2
 Bestellingen binnen tegen 23/2 (eerste vrijdag na krokusvakantie)
 Pannenkoeken worden geleverd op vrijdag 2/3
 Verkoopprijs: idem vorige Jaren: 6€/kg
 Aankoopprijs iets gestegen: 2,95€
 Organisatie bedeling: Wim organiseert
5. Kinderopvang
 Er wordt gestart met 4 weken schoolopvang in grote vakantie:
o week 1 en week 2 in maand juli
o en week 3 en week 4 maand augustus
 concept: 1 dag opvang voorzien en 4 dagen gratis opvang in de plaats krijgen
 indien ouders te kort kunnen Nele en Kiki ev. inspringen
 er wordt één dezer brief verstuurd naar alle ouders: intekenlijst via google
drive.
6. Paasontbijt zondag 25 maart:
 Uitnodiging (op papier en digitaal): meegeven aan kinderen week na 23/2
(wanneer pannenkoekenactie afgelopen is)
 Eva bezorgt Wim uitnodiging
 Prijs ontbijt blijft zelfde als vorige Jaren: 9€ volwassene, 4,5€ kind (tem 12
jaar)
 Werkgroep (Sven, Hilde, Sarah en Eva) bereidt verder voor
o In Tent plaats voor 160 personen (27 tafels voor 6 personen)
o Dus ook eetzaal gebruiken
o Ev verbind ing met tenten bij regenweer
 Nico houdt betalingen en stand van zaken bij (Nico vraagt klaslijsten op bij
Sarah)
7. Koorddanser danst 23 juni:
 Navraag Sabam te betalen voor muziekgroep
 Dit jaar voorziet werkgroep zelf BBQ!
 200 extra bestek en borden nodig: ofwel huren ofwel aankopen
(voor 200 pers servies in Tent en 120 in eetzaal)
o Huren?: 100 borden te verkrijgen op werk Els
o Aankopen (misschien beste keuze ingeval school in toekomst zelf
instaat voor maaltijd): Wim vraagt offerte aan Christophe&Amélie
 Afwas: vragen aan 6des of oud-lln
 Nieuwe sponsors zoeken: doorgeven aan werkgroep
 Beperkt aantal flyers laten drukken
 Wim: bestellen van tafels en stoelen via Stad Tielt (extra voor 200 personen)
 DJ: er wordt toch geopteerd voor een echte DJ: wie?
o Ev. oud-lln?
o Oproep lanceren bij alle ouders?
8. Kunsttentoonstelling 22 april:
 Kunstwerken worden gemaakt en verzameld
 Veerle en Virginie helpen mee met team

9. Forumbar:
 Laatste vrijdag vóór vakantie bar openhouden in tent na forum: beslissing om
dit schooljaar niet meer te organiseren
 Ev volgend schooljaar herbijken
10. Vaste schoolactiviteiten (ifv vastleggen Tent):
 KD danst: steeds laatste zaterdag van juni
 Kersthappening: steeds voorlaatste vrijdag vóór kerstvakantie
 Steeds zondag vóór paasvakantie tent reserveren voor Paasontbijt en vrij in te
vullen 2-jaarlijkse activiteit.
11. Varia:
 Fuif Rouge qui Bouge volgend schooljaar ingepland in september. Dis is echter
te vroeg bij de start van het schooljaar om reeds te starten met verkoop van
buttons. Mogelijkheid om te verschuiven naar oktober (zoals voorgaande
Jaren?)
 Bevrijdingsfeesten zondag 1/7/18: KD neemt niet deel
 Oproep naar meer foto’s bij schoolevenementen:
o Wim vraagt Tom (papa Yemen) of hij dit ziet zitten
 Het is steeds moeilijk om vrijwillige ouders te hebben die meehelpen op onze
activiteiten:
o Voorstel dat er per klas 1 iemand is die andere klasouders ‘warm’
maakt voor deze taken. Want zonder hulp andere ouders zijn deze
activiteiten niet haalbaar. Echter, door deze activiteiten kunnen alle
kinderen mee-genieten van héél veel extra aankopen (zie puntje 3:
financieel)
 Vergaderingen Kadés: steeds om 20u30 ipv 20u15

