23 augustus 2018
Aanwezig: Nico, Sarah, Filip, Ellen, Pieter, Tine, Jonas, Wim, Eva
Verontschuldigd: Evi, Veerle, Virginie, Fiona, Carolien, Hilde, Sven, Karel
1. Nieuws van Wim







Aanbouw lager: uitstel doordat fundering blijkbaar veel zwaarder moet zijn dan
aanvankelijk vermoed. Financieel nog verder uit te klaren met scholengroep.
Team: Elien vervoegt het team als nieuwe begeleider van de gele klas. Welkom!
Klusdag: er was veel volk en dus veel werk verzet: Dank je wel!!
Zaterdag opnieuw klusdag.
Kleuterdak: wordt binnen 2 weken waterdicht gemaakt: er komt isolatie en EPDM op.
Enkele ouders+Wim nemen dit onderhanden.
Ellen onderzoekt nog eens nader of alles OK zit voor ventilatie en uitdrogen.
Inschrijvingen:
o Lager: volledig volzet; helaas veel kinderen dus moeten weigeren
o Kleuters: nog plaatsen vrij

2. Koorddanser Danst





Opbrengst: 4.394€!!!!!!!!
Vorig jaar was dit 1.428€
Is dus een meerwinst van 3.000€. (en Pieter is in zijn nopjes zulle)
Dankzij:
o Noeste arbeid van vele medewerkers bij selfmade-BBQ
o Voetbalfeest
Evaluatie:
o Reacties BBQ zeer goed, zowel voor vlees als veggie als aanbod groenten
o Volgende jaren steeds korte briefing na afloop BBQ ifv taakverdeling opkuis
BBQ
o 2 extra afwassers voor de borden nodig: inplannen takenlijst
o Bar: beter afspreken waar afgewassen glazen moeten geplaatst worden
o Bestek school wegdoen zodat er geen mix kan zijn met uitleenbestek
o Hulp kinderen was positief
o Is toezicht door chiro verder nodig? bespreken
o Groepje: leuk en ‘spannend’: wordt vastgelegd voor 2019. Bij voorkeur 2jaarlijks zelfde groep zodat er tijd is om nieuwe groepen te contacteren
o Ijsbeer gestopt: Eva, Tine, Jonas maken zelf ijs volgend jaar
o Workshops: wie workshop begeleidt wordt ook gevraagd om nadien alles op
te ruimen.

3. Schoolopening zaterdag 1 september om 16u






Vooraf:
o Wim haalt drank in de bierhalle
o 4 party-tenten bij regenweer voorzien
o Sven: eetkaarten en drankbonnen + kas kleingeld
o Sven: bestellen voor frietkot
 Extra sausen, kaaskroket en frikandel, frieten
 Kinderbakjes én volwassen bakjes + vorkjes
 Indien nodig: chips, servietten (bericht Kadés afwachten)
 Geen frituurolie
o te checken in Tent op klusdag: zijn er nog servietten en chips?
o Karel: volgens de reeds éénmalige traditie: groentenslaatje: meer info bij Eva
()
o Prijslijsten drank kopiëren
Organisatie:
o Alles klaarzetten: team
o Frietkot: Filip, Pieter, dochters Wim: frieten voorbakken
o Opkuis: iedereen die kan
o Bar: Kadés of andere ouders
Vragen aan Marieke om nog eens te melden op FB: schoolopening met frietjes

4. Brouwerij Feniks: eigen KD bier?






Voorstel van Geert om een eigen ‘koorddanser bier’ te laten brouwen en te verkopen
op onze evenementen en aan te bieden in cadeauverpakking voor kerst.
Filip, Jonas, Pieter, Wim en Nico zijn laaiend enthousiast en zullen het proces
meevolgen….. mee’proeven’.
1500€ voorschot: hiervoor 55 bakken met flesjes van 33cl. Te verkopen aan 2,5 of
3€/flesje
Reduceren van aanbod andere aangeboden bieren afh van soort KDbier.
Vraag aan Geert: oplossing voor stockage?
Neen, we zullen de nieuw gebouwde schuur van Wim hiervoor niet gebruiken en
neen, we zullen hier geen lessenaars met luikje van maken.

5. Klas- en portretfoto’s
Gaat door in week van 24 september
6. Werkgroepen evenementen


Werkgroep brouwerij: Wim stelt voor om een aparte werkgroep te
starten die op zeer regelmatige basis zal/moet overleggen in the mancave.
Idd zware en niet te onderschatten taak van de werkgroep




Kersthappening: Evi, Sven, Fiona, Carolien, Ellen
KD danst: Filip, Sven, Sarah, Tine, Fran, Pieter, Jonas, Lynsey
Elke ouder die hiervoor interesse heeft, is van harte welkom: graag een Kadé
aanspreken

7. Poets- en kluskalender
Wim maakt op. Eerste inzet op 15/9.
8. Varia








Marjorie stelt vraag om Rad te gebruiken tijdens spelNM tvv Saranalaya: OK, Wim
checkt nog eens of alles goed werkt.
Opruim dozen: enkel nog labelen: Tine en Pieter
Zomeropvang:
o Over het algemeen zeer positief verlopen
o Laatste opvangdag: toiletten en refter worden gepoetst door Sevgi
o Evaluatie inplannen in september ifv
 Bijsturing wat beter kan: bv aantallen soms té hoog (25)
 tijdig doorgeven ouders continuering, welke periodes, inzetbaarheid
ouders, uiterste inschrijfdatum ed
 Nele: stuur jij voorstel naar iedereen die hierbij betrokken was?
Koffie op eerste schooldag:
o voorstel van Hilde naar analogie vorig jaar: bij aankomst op school koffie en
koekje voorzien voor ouders.
o Hulp: Hilde, Sarah, Tine, Jonas, Saskia

Kadé-vergaderingen starten om 8u30 ipv 8u15.
Wie interesse heeft om aan te sluiten bij het oudercomité: geplande data: 23/8, 26/9,
25/10, 3/12, 23/1, 28/2, 27/3, 16/5, 12/6

→ graag doorgeven aan Nico en Eva indien je niet aanwezig kan zijn, ifv ev annulatie
bij veel afwezigen

