28 februari 2019
Aanwezig: Lynsey, Ellen, Filip, Nico, Sarah, Rino, Evi, Eva
Verontschuldigd: Hilde, Karel, Sven, Hanne, Veerle, Mandy, Caroline, Fiona, Jonas, Karel,
Pieter, Sven, Tine, Virginie, Wim
1. Nieuws van team (via onze correspondent steeds ter plaatse, Evi….)
 Er wordt dit jaar opnieuw een themaweek ingepland, week vóór paasverlof
o Keuze voor: ‘Bomen’
o Opnieuw ook film voor de ouders, voorstel op woensdagavond: ‘Demain’
 (even extra ) Opfrissing inkom kleuterblok: wat een transformatie: super grote dank je
wel aan Wouter (papa Victor en Jef)!!!
2. Financieel
 Op rekening: 6.350€
 Met de opbrengst van de pannenkoeken zullen onmiddellijk de 24 fietsen betaald
worden (zijn zeer degelijk, makkelijk in de hoogte verstelbaar)
3. Bestelling hoodies KD
 Max. 3 kleuren (voorkeur Kadés: royal blue, donkergrijs, roze)
 Met lichtgrijze opdruk
 Zeer leuk idee van team: logo laag op de rug in zeefdruk en op mouw: ik ben een
koorddanser.
 Te koop aanbieden op vaste momenten (idem RH)
 Richtprijs: 20€
 Evi vraagt prijs op bij Dejonghe.
4. Pannenkoeken
 Hulp bij uittellen op 22/3 in kleuterblok (daar leggen per klas en per leerling): Evi, Sarah,
Ellen: wie kan als vierde persoon helpen, want is een grote klus?
 Begeleiders, misschien wel aangewezen om nog een reminder te sturen naar de ouders
van de klas: alle bestellingen binnen tegen 15/3
5. KD danst
 Wie helpt mee zoeken naar een extra vervangingsactiviteit voor de kinderen in de
namiddag?
 Ideetjes mogen doorgegeven worden via de begeleider of Filip
 voorstellen: levend voetbal, Bubble… (rond de 330€)

6. Vragen nav ‘Varia’ vorige vergadering
 Komt er nog een poort op de sportspeelplaats aan het duivenhok? Of is dit niet meer
echt nodig daar de houten poort naar de sportspeelplaats telkens gesloten wordt? Os
wat is beslissing? Wim?
 Fuif Rouge qui bouge: Jonas, jij zou dit reeds nagevraagd hebben bij Peter?
 Testing water op lood: Bruno (papa Merel) kan dit uitvoeren. Wim/Bruno: nemen jullie
met elkaar contact op? (mocht een testing ondertussen natuurlijk nog niet gebeurd zijn)
 Lisa: kon jij reeds de extra T-shirts voor de Kadés maken?
 Schoolmaaltijden:
o Er blijven opmerkingen komen over de kwaliteit
o Uiteraard niet simpel om bij grootkeukenmaaltijden evenwicht te vinden tussen
prijs-kwaliteit
o Wim, kan eens gepolst worden binnen de scholengroep hoe tevreden men daar
is over de traiteur? Indien zelfde verhaal, is het een optie om samen te kijken
naar andere leverancier, of is dit niet mogelijk?

