16 augustus 2016
Aanwezig: Nico, Sven, Evi, Sarah, Filip, Fien, Hilde, Wim, Eva
Verontschuldigd: Kathleen, Karel, Carolien, Lisa, Ellen, Fiona
1. Nieuws van Wim








Alle werken verlopen volgens schema
o Meisjestoiletten reeds nieuwe vloer, wandtegels en plafond. Vrijdag verdere
installatie tussenwanden
o Parket in tent af (is prachtig, pluim voor Wim!)
o Kast sportgerief tent klaar (sportramen worden nog geïnstalleerd)
o Vroegere forum wordt relaxatieruimte
Annelies is een periode out. We wensen Annelies allemaal van harte beterschap.
Robin (reeds stagiair klas 2) doet vervanging: welkom
Er komen 7u extra bij in klas 1 en 2
Inschrijvingen bij de peuters nog steeds laag
Tent dus af: reclame maken voor verhuring tent. Wim geeft info op opening.
Zaterdag 20/8 algemene opruimactie door begeleiders en ouders:
o Oplijsting to do’s: Eva
o In de toekomst 2 opruimdagen: de zaterdag en de woensdag vóór
openingsfeest
o Wordt opgenomen in poetskalender

2. Koorddanser danst: evaluatie en financieel



Opbrengst: 2.638,93€ (gelijkaardig aan vorig jaar)
Evaluatie organisatie
o Animatie was dit jaar enkel gericht op allerkleinsten, beter voor ruimere
doelgroep. Voorstel:
 Wie klimt het hoogst?
 Diverse activiteiten met aanstipkaart (shmink, kapsalon, sport,
knutsel,…)
o Lounge gezellig (ondanks de verhuizingen) en kan herhaald worden
o Bar bediening OK. Vlot door de 2 bedieningsplaatsen
o Donder in ’t Hooi:
 laatste keer in 2017, als afsluiting van 10 jaar muziek en dans
 komen in loop van schooljaar workshops geven. Nico mailt hen:
contact door Mieke met Joost of Wim
o Hoevekip:
 blijkt meest ideale formule.
 Voor vegetariërs in toekomst falafelballetjes ipv burger

 Nico legt vast voor 06/2017
o DJ Marc nog 1 keer: Eva contacteert Marc
o Elk jaar te weinig handdoeken:
 Wim: oproep elk kind 1 keukenhanddoel en ev. vaatdoek
 Wordt in aparte kast bewaard
o Nieuwe diepvriezer nodig: Wim bestelt tafelmodel frigo+diepvries via Loeters.
Iedereen die iets interessant ziet, meldt Wim
3. Financieel: stand van zaken




Op rekening: 3.299,34€
Financiële ondersteuning school: reeds 960€ gestort ifv aankoop sportmateriaal
Investeringen via crowdfunding ipv kriekenfonds
o Wim licht toe op openingsfeest (???, brief???? )
o Meer betrokkenheid en enthousiasme indien ouders weten dat ze bv.
meebetaald hebben in een klimmuur, ….

4. Organisatie openingsreceptie circustent vrijdag 26/8 om 20u








Uitnodigingen naar:
o Pers: OK
o Ouders en oud-ouders: Nico bezorgt gegevens Wim
(Wim, check je nog eens of de mail naar oud-leerlingen effectief gebeurde,
want Xavier/Ingrid kregen dit bv. niet)
o Ex-personeel: Marijn, Viviane,?
o Architect
o Algemeen directeur
Hapjes (assortiment zonder veel werk): Wim
Bediening: ex-zesdes: Wim contacteert
Materiaal: extra aperitieftafels uit RH: Wim
Drank + bijbestelling voor openingsfeest zondag: Wim
o Alles gratis
o Spaarvarkentje aan de deur voor vrijwillige bijdrage
Enkel voor ouders (geen kinderen)

5. Organisatie schoolopening zondag 28/8 om 10u


Vooraf:
o Nico bezorgt mail aan begeleiders: melding frituur over middag
o Drank bestellen bierhalle: zie punt 4: Wim
 4 bestellers nodig
o Zorgen voor 4 party-tenten (enkel bij regenweer)
o Eetkaarten en drankbonnen: Nico en Sven
 Dit jaar geen gratis drankbon (vrijdag reeds ‘gratis’)
o Alles wordt klaargezet door team
o Frietenbak:
 Aankopen door Sven: frikadel + kaaskroket
o Bord plaatsen ifv aanvullen namen werkgroepen 10 jaar KD: Eva
 Datum + naam activiteit + ev. namen KD’s+ potlood
 Zie punt 6



Dag zelf:
o Kadés zoveel mogelijk aanwezig 10u
o Verkoop drank- en eetkaarten: Manuele en ?
o Hulp frituur: Wim vraagt dochters (slechts 2 nodig van de ? ) – 11u
aanwezig
o Bestellen bar en afwas: kadés en andere geïnteresseerden
o Kas kleingeld: Sven
o Opkuis: iedereen die kan

6. Werkgroepen evenementen








Zondag 23/10/16:
Vrijdag 16/12/16:
Zondag 12/2/17:

familiequiz (door schoolraad: Wim contacteert SR)
kersthappening: Evi, Sven, Carolien, Fiona,…
aperitiefconcert en kunstveiling: Eva, Fiona, Karel, kunstkadé,
Geert?
Zondag 23/4/17:
wandeltocht: Hilde, Ellen, Eva,…
Zaterdag 20/5/17: voetbaltornooi in de KD tussen RH, KD en Kleine Tovenaar:
Nico, Evi, Sven, Filip, Fiona???,…
Zaterdag 24/6/17: KD danst + animatie: Nico, Filip, Sven, Sarah, Karel, Kathleen,…
Fuif ou-lln wordt uitgesteld

7. Poets- en kluskalender




Opmaak door Wim en Eva: woensdag 7/9
Opstart data ouders op 17/9
Ev. opnemen ouders voor ‘tent’ploeg (nav tip 20/8) indien genoeg poetsouders

8. Varia


T-shirts: Lisa brengt mee op 26/8 of 28/8

