10 juni 2020
Aanwezig: Jonas, Pieter, Filip, Matthias, Kim, Ellen, Wim, Lynsey, Kathleen, Dries, Carolien, Ruben,
Jonas, Eva
Verontschuldigd: Tine, Ragna, Fiona, Veerle, Virginie, Hanne
1. Nieuws van Wim
•

Ondanks de Corona-richtlijnen die gevolgd worden, is er toch een zekere bezorgdheid bij
enkele ouders over de veiligheid. De school wil hieraan tegemoet komen door een aantal
aanpassingen door te voeren vanaf 11/6.
o
o

o

•

Tent:
o
o

•

Wim brieft de ouders hierover en maakt het duidelijk zichtbaar voor iedereen
Deze zijn oa: als ouders komen we niet meer op de speelplaats. Er wordt
gewacht achter nadars. Wie kinderen van de opvang haalt, belt Nele die dan het
kind naar je toestuurt; er is een 1-richtsingsroute voor brengen en afhalen
Dit geeft ook gevolgen voor de geplande oudercontacten: zullen op een andere
manier/ander moment/andere locatie/… doorgaan. De begeleider contacteert de
eigen ouders
De verhuring ligt stil en de voorschotten werden terugbetaald van de
reserveringen vanaf maart.
Dit betekent wel minder inkomsten voor afbetaling. Daarom wordt huurprijs
opgetrokken naar (de schappelijke prijs van) 300€

De speelplaats vanaf ingang kleuterblok wordt hergoten (kosten worden gedragen door
scholengroep). Ook de kleutertoiletten worden vernieuwd.

2. Financieel
•
•

Op rekening: 16.550€
We hadden een goede reserve, dus de annulatie van de diverse activiteiten veroorzaakt
geen directe problemen

3. KD danst
• Sponsoring:
o De sponsors ontvangen eerstdaags een brief met de vraag of het voorschot mag
overgezet worden naar 2021 of dat de voorkeur uitgaat naar terugstorting.
o Ook de ouders ontvangen een brief waarin officieel wordt meegedeeld dat er
helaas geen KD danst kan doorgaan dit jaar.
➔ Ruben bezorgt brief aan Wim
o De frietjes worden gebruikt voor de schoolopening
o Wim annuleerde de reservatie van de stoelen en boekte deze opnieuw voor 2021

4. Activiteiten schooljaar 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klusdagen: zaterdagen 15 + 22/8
Groeifeest: zaterdag 29/8
Openingsfeest: zondag 30/8
Klas- en portretfoto’s: september
Wijn- en kaasavond ( ): zaterdag 3/10
Kersthappening: vrijdag 11/12
Verkoop pannenkoeken + bloemzaden: februari
Paasontbijt: zondag 20 of 27/3 (afh van beschikbaarheid Tent
KD danst: zaterdag 26/6

➔ Dit alles uiteraard onder voorbehoud, afh van de maatregelen
➔ Acties hieraan verbonden:
• Klusdagen: Wim mailt alle ouders herinnering begin juli
• Openingsfeest:
o 15 dozen kaaskroketten (Lynsey kijkt voor betere kwaliteit kaaskroketten)
o 15 dozen frikandellen
o Sauzen
• Bloemzaden:
o Eva belt Leen (bloembollen Vanackere) met de vraag of er bio-bloemzaad is +
kostprijs
o Kathleen vraagt prijs bij locale teler
• Paasontbijt: Wim checkt beschikbaarheid tent op 20 of 27/3
5. Data Kadés
25/8 - 16/9 - 19/10 - 8/12 - 20/1 - 22/2 - 23/3 - 19/5 (verjaardag Matthias

) - 7/6

➔ Graag onmiddellijk te noteren op de huiskalender!!!
6. Varia
•

Jonas en Lynsey stellen voor om tot einde schooljaar wekelijks op vrijdag soep te maken
en te bezorgen aan de kinderen:
➔ Gezien de strengere toepassing van de maatregelen, mogen ouders niet
meer in de school komen en mag er niets bezorgd worden
➔ Dank je wel toch voor het fijne initiatief!!

•

Bestelling borden via Christophe (Billiet nv) voor de Kadés
➔ Wim braagt offerte op voor gelijkaardig servies Tent:
• 300 borden
• 300 messen + vorken

•

Voorstel om ook BBQ-stellen zelf aan te kopen en ev dan te verhuren
o Niet evident om dit steeds in goede staat terug te hebben, los van
vervoersvragen
o Is slechts 1x/jaar nodig: dus beter verder huren

