19 september 2019
Aanwezig: Kim, Ruben, Filip, Kathleen, Ellen, Evi, Jonas, Wim, Carolien, Pieter, Lynsey, Veerle,
Virginie, Eva
Verontschuldigd/afwezig: Hilde, Ragna, Dries, Jorge, Tine, Fiona, Hanne, Rino
1. Nieuws van Wim
•
•
•

•

•

Klasavonden zijn bezig
Straks teamweekend: zal verder gaan over de executieve functies, deze opnemen in het
rapport
Infrastructuur kleuterblok:
o er werden lichtkoepels geplaatst, afwerking nog bezig;
o in zomerverlof volledige vervanging van sanitair;
o buitentegels moeten ook vervangen worden
vergunning Tent:
o Wim kreeg opnieuw een aangetekende brief van de gemeente met een klacht van 2
personen/buren.
o Beroepen zich op zin in reglement waarbij verhuring lokalen slechts kan voor max. 8
activiteiten na 20u (????)
o ‘t ja, een problem dus voor de ongeveer 10 verenigingen die de Tent huren: Wim
stuurde hen een bericht dat alles dus voor komende periode geannuleerd wordt
o Waarop de burgemeester overstelpt werd met telefoontjes van verontwaardigde
verenigingen
o Wordt dus vervolgd….
Aankoop 4 nieuwe zweedse banken voor Tent (ter vervanging van de stoelen die kapot zijn):
aankoop 4 x 350€ (wordt betaald door de Kadés)
➔ Wim wilde besparen in het vervoer dat duur uitvalt, maar dan moet hij ze ophalen in
Tsjechië (‘t ja…. aan kandidaten geen gebrek natuurlijk)

2. Financieel
•
•
•

Op rekening: 13.900€
Waarvan 1.600€ voor de hoodies
én de huur van de Tent die ook op rekening Kadés komt

3. Schoolopening
•
•
•
•

Bracht 1.202€ op (jawadde, en dit voor een beperkte inspanning-in vgl met de andere
evenementen)
Dank dus aan de frietenbakker Pieter
Handig als we toch op voorhand een zekere taakverdeling opmaken (op de eerste
vergadering in augustus)
Houden we het verder bij frietjes op de opening, of proberen we eens een ander concept?

4. Fuif Rouge qui bouge
Er wordt beslist om de fuif van 12/10 te annuleren.
5. Hoodies
•
•
•

reeds 135 hoodies besteld
bestellen nog mogelijk tot eind september
Mail door begeleiders (zie *) aan ouders met melding dat er nog 1 week is om te bestellen en
dat er geen nieuwe mogelijkheid is dit schooljaar. Bestelling enkel mogelijk vanaf
openigsfeest tot eind september.

6. Werkgroepen
•
•
•
•

Kersthappening: Dries, Carolien, Ellen, Evi, Fiona
Paasontbijt: Eva, Kim, Ellen, Filip
Voetbaltornooi tss 3 freinetscholen: Evi, Fiona, Carolien, Jonas
KD danst: Pieter, Ruben, Lynsey, Jonas, Frederick, Fran, Tine, Willem, Kathleen

➔ Lynsey steeds betrekken bij aankoop voeding tijdens evenementen ifv reductive aankoopprijs
7. Foto’s
•
•
•
•

Tom (ex-KD papa) is bezig met individuele, groeps- en klasfoto’s;
Er worden naast deze foto’s ook pasfoto’s en sleutelhangers te koop aangeboden
Familiefoto’s met leden van het gezin die niet (meer) op school zitten, kunnen aangevraagd
worden rechtstreeks bij Tom.
Kostprijs: 6€/foto

8. Sober Maal 11/10
•
•
•

Kinderen versnijden alle groenten op donderdag 10/10
Wim brengt alles naar keuken De Bron, habitat van Lynsey
School doet oproep om groenten. Overschot soep wordt verkocht.

9. Varia
•

EHBO:
o Virginie informeert nog eens bij Rode Kruis Meulebeke
o Ev inplannen voor paasverlof, zodat het ook goed aansluit bij de vakantie-opvang

