Kadé-vergadering 15/09/2021

Aanwezig: Jonas, Ellen, Jorge, Kim, Pieter, Melissa, Tim, Kathleen, Andries, Ruben, Wim, Tine, Soraya,
Ole, Caroline, Filip, Elien, Els.
Verontschuldigd: Brecht

1. Welkom
- Aan de nieuwe leden!!!!! Super dat jullie ons willen vervoegen!

2. Nieuws van Wim
- De klasavonden zijn van start gegaan! Het is zeker de moeite om als ouder hier zeker naar
toe te komen! Heel interessant.
- Morgen gaat de kleuters naar de Sierk.
- Tom en Joost zijn bezig met de Ardennenklas.
- Alle schoolprijzen zijn ietsie pietsie opgetrokken (koek, opvang, …) maar is heel beperkt
gebleven.

3. Klusdagen
- Heel geslaagd. Hartelijk bedankt aan alle ouders om te helpen. Jullie zijn fantastisch!!!!!!

4.
-

Schoolopening
Heel mooie opkomst, was top! Hartelijk bedankt!
Volgende keer moeten we eraan denken om gratis frietjes aan te vragen.
Kaaskroketten + frikandellen: er waren te veel over. Kunnen we zeker gebruiken voor de
kersthappening.
We moeten zeker koffie voorzien!

5. Eerste schooldag
- Koffiemoment, niet altijd duidelijk voor de ouders.
- Nog wat meer promo maken + niet aan kleuterblok staan, best op de speelplaats.
6. Sobermaal 08/10/2021
- Oproep voor groenten zal volgen. Vrijdagmiddag eet iedereen boterhammen + soep. De
opbrengst gaat naar een goed doel, nl. Saranalaya. Daar hebben we 3 koorddansers!
- Jonas vraagt aan Linsey of we de douches van haar zus nog mogen gebruiken. Dan kunnen
we de groenten de donderdag laten snijden en ’s avonds soep laten maken.

7.
-

Klasfoto’s
Zijn genomen en zullen deze week klaar zijn.
De foto’s zijn wild en authentiek (volgens Wim
Foto’s worden begin oktober verstuurd.

8.
-

Werkgroepen
Soirée Francaise 13/11: Kim, Jonas D., Els, Kathleen, Filip, Jorge
Kersthappening 17/12: Jonas V., Pieter, Caroline, Sporaya, Kim, Filip, Tim
April: 2-3 april. Vrij podium? Melissa, Andries, Elien.
De Koorddanser danst 25/06: Jonas, Pieter, Ruben, Filip, Tine (+ Frederik + Fran+ Willem?)

), zoals we ze graag hebben.

9. Kledingruil
- Koorddanser ruilt, was een initiatief wat vorig jaar doorging: idee om uit te breiden naar
speelgoed. Kan zeker maar op vrijdagavond is de circustent meestal verhuurd. Best even
afstemmen met Wim. Concept is leuk en mag zeker verder onderzocht worden.

10. Evaluatie en bespreken vergadering burgemeester
- Er was een vergadering met de burgemeester rond de heraanleg van de markt, die
gedeeltelijk autovrij zal worden. De schrik zit er bij ons in dat er meer verkeer langs onze
school zal passeren.
- Het is nog niet duidelijk welke impact dit zou hebben voor onze school maar we blijven dit
opvolgen.

11. Diverse
- Jonas V. wil de barakke wel eens inventariseren en bekijken welke zaken we eventueel
kunnen verkopen op tweedehands.
- Spaghetti all the way: Wim gaat nog op zoek naar een passende diepvries. Van zodra ok,
schiet Jonas in gang.
- Truien: verkoop start halverwege oktober.
- Johnson.denys@gmail.com

Volgende vergadering op 20/10/2021 om 20 uur in het salonneke

