16 september 2020
Aanwezig: Jonas V, Filip, Kim, Ellen, Lynsey, Melissa, Andries, Kathleen, Caroline, Wim, Dries, Eva
Verontschuldigd: Matthias, Ragna, Jonas D, Ruben, Pieter
0. Welkom
Welkom aan enkele nieuwe Kadées:
•
•
•

Melissa, mama Jasmien (rode klas)
Andries, papa Lonne-Ditte-Heike
An-Sophie (vanaf nu beurtrol aanwezigheid begeleiders)

1. Nieuws van Wim
•
•

•

Schooljaar is goed en vlot gestart
Corona-impact:
o Fijn dat de kinderen door elkaar kunnen spelen
o De klaswerking gebeurt vgls het freinetonderwijs ook buiten de klasbubbels, maar
dat kan blijven gebeuren, met inachtname van de voorzorgsmaatregelen.
o Fijn dat ouders het schoolterrein terug kunnen betreden: op die manier is het
mogelijk om meer afstand tot elkaar te houden, dan het wachten -op een hoopachter de nadar
o Ouders kunnen het schoolgebouw niet binnen. Tenzij uiteraard bij een dringende
vraag of afspraak met Wim/begeleider
Belangrijk Corona-bericht:
o bij positieve coronatest van een leerling kan Wim de andere ouders pas verwittigen
van zodra er een officiële melding komt (via ziektebriefje dokter, melding ouder,
melding via contacttracingcenter).
o Geruchten versnellen uiteraard het initiatief van de school om definitieve
duidelijkheid te hebben
o Als er pas ingegrepen kan worden nà een eerste melding van het
conttacttracingcenter dan worden kostbare dagen verloren. Maar dit heeft de school
dus niet in de hand.
o Om dit te vermijden, is elke ouder verplicht om een onmiddellijke
melding te doen aan de school bij positieve testing
➔ Als ouder verwittig je dus onmiddellijk zélf de school/begeleider bij
positieve coronatest

•

Investeringen door de Scholengroep:
o 22.000€ voor de nieuwe kleutertoiletten
o 35.000€ voor de nieuwe bestrating
➔ Grote dank ook aan de vele ouders die een handje kwamen toesteken. Zonder jullie hulp
was deze kost veel hoger.

2. Schoolfoto’s
•
•

De klas-, portret- en gezinsfoto’s worden een dezer genomen.
Klasfoto’s reeds ok voor enkele klassen. Rest volgt dus.

3. Hoodies
•
•

Lancering vanaf 1/10
Meesturen van afmetingen (technische fiche). Op die manier moeten we geen pasmomenten
voorzien
➔ Ellen mailt alles naar de begeleiders

4. Frietendag op school
•
•
•

Door het annuleren van de evementen, zitten we met een overschot van 95 kg frieten in
diepvries
Inkomsten zijn welkom, gezien het ontbreken ervan door de annulatie van de evementen van
03-12/2020
Oplossing: frietjes met frikandel/kaaskroket +groentjes voor iedereen
➔ Wim mailt info naar alle ouders
o Doel frietendag
o Aanrekenen van een warme maaltijd (zelfde prijs vleeseters als veggies)
o Vrije keuze tot al dan niet intekenen
o Wim brieft tijdig traiteur

5. Alternatieve Evementen tot einde 2020
•

Bierverkoop van Ne Kadé
o Lancering deze week
o FB, flyer
o Online-Bestellingen via Kim
o Af te halen door de ouder in houten barak, na ontvangen van bevestigingsmail

•

Spaghettislag op 30/10
o Reclame uithangen aan schoolpoort voor ouders die niet op terrain komen
o Vlees en veggie
o Voorverkoop online: start 2/10

•

Wijnverkoop
o Aanbod van 3 prijsklassen
o Ook aanbod beperkt aantal specialere kazen (Ruben)
o Wijnproeverij voor wie wil en na inschrijving: 12/12 (Tent?)
o Start online bestellingen: 27/11 tot 11/12. Afhalingen week 14/12
o Vraag aan werkgroep: kan er iets gecombineerd worden met aanbod frietjes

➔ Al deze acties samen vermelden ifv beperken mailings naar ouders (ev nog telkens
herinnerinsmail 1 week voor start actie)
➔ Flyer met vermelding 3 acties
6. Varia
•

Vlag:
o Niet evident voor Julie om dit nog op te nemen, gezien verhuis
o Keuze Waelkens wordt dus geklasseerd
o Ellen contacteert Drukkerij Dejonghe (hebben reeds alle gegevens door hoodies)

•

Kadé-stickers en bierbags(per 4): nog over (Tent)

•

De vraag werd gesteld of er een zeep-dispenser kon aangekocht worden ipv de handgel in de
plastic flessen
o Er wordt echter geopteerd om dit niet aan te kopen omwille van kostprijs (ten dele),
maar vooral omdat dit geen voordelen biedt:
▪ het aanraken van de plastic fles gebeurt vóór het ontsmetten. Dus geen
risico
▪ wie toch liever iets anders verkiest, kan eigen handgel gebruiken
▪ het is beter om zeer regelmatig te wassen dan te ontsmetten (zeker bij
kleuters)

