Verslag vergadering 29 september 2021
Aanwezig: Koen, Kim, Sarah, Tom, Katrien, Bart, Sarah, juf Elke, Juf Martine

Puntjes vanuit de school:
 Veilig online in samenwerking met de bond voor ouders om in
samenwerking is 75 euro, iets om over na te denken.
 Smulfestijn: brieven voor de sponsors doormailen zodat deze op tijd
afgedrukt worden.
 Reclame zakjes voor de sint (te duur)
 Maandag op zeeklassen: sponsoring  25 euro per kind- 22 lln. OK
 Bütgenbach: 25 euro per kind 25 lln. OK
Activiteiten oudercomité schooljaar 2021 – 2022
1. Zeeklassen: budget 25 euro per kind? OK
2. Bütgenbach: budget 25 euro per kind? OK
3. Wandeling:
a. Voorinschrijvingen op een andere tafel dan de bonnetjes
b. Drankstand en chipsstand (KOEN vraag aan zijn kameraad van de
colruyt)
c. Mag soep nog gemaakt worden en uitgedeeld worden? Inschatten
hoeveel naargelang de inschrijvingen? WE DENKEN VAN WEL
Gasvuur nodig (Koen), 1 grote pot (Sarah), gasfles (Sarah)
d. Werkjes van de kinderen doorgeven aan juf Elke OK
e. Kaarsjes bestellen
f. Boswachter Patrick contacteren KATRIEN
g. Idee om het antwoordstrookje aan de toog af te geven, het laatste
raadsel hangt in de school. (aanduiden op blad papier) (Sarah)
h. Aanvraag indienen bij de gemeente (voor 29/9) (Sarah)
i. Briefje maken + google forms + bevragen aan Elke wie op papier
moet krijgen? BONNETJES BIJ DE START TE KOPEN vermelden op
formulier en affiche (Sarah)
j. Enveloppes met bonnetjes in (op de enveloppe aanduiden wie wel
of niet betaald heeft) (Sarah)
k. Chips (zout en paprika) drank: jenever: appel, citroen, violet,
cactus, chocolat, amaretto, water, (bonnetjes: 1 bonnetje 1,5
euro) KOEN bestellen bij colruyt
l. Bekertjes jenever controleren, cava, soepbekers, lepels, servietten
m. Briefjes buurt en rondbrengen (TOM)

n. Bonnetjes SOEP: lamineren en invullen (Sarah) Spinnenballetjes:
gewone balletjes met slierten (colruyt)
o. Goede Aanstekers !!! De kaarsen gaan aansteken met twee
groepen (van op twee kanten vertrekken!)
p. Vragen of de juffen willen staan aan de chipsstand en ook de
kaarsen willen aansteken. OK!
q. Pijltjes controleren en voorzien. (koen)
r. Koen van Katrien weer als laatste? Zodat we weten dat iedereen
mee is? OK
s. Prijs  Bon van de Unikamp 2 prijzen (1 voor kleuter 1 voor lagere
school) KATRIEN
t. Aanpassen antwoordformulier hokje KLEUTER LAGER (Sarah)
u. Voorziening drankstand: Plooitafel, vuilzak, lamp en servietten
(Sarah)
v. VUILZAKKEN!!!!
w. LAMPJES  voor bij de proclamatie mogen wij die ook gebruiken?
KERSTVERLICHTING is ook oké: BART, KOEN, KIM, KATRIEN,
x. Drankstand school wordt bemand door de leerkrachten  Juf Slke
bestelt drank bij de brouwer in Testelt voor ongeveer 150
consumpties ongeveer.
y. Klaslijsten van elke klas nodig OK + Juf Elke wil wel bij aan de tafel
van de inschrijvingen omdat zij de ouders kent.
Lijst COLRUYT KOEN:
Balletjes, spaghettislierten, jenever (appel, citroen, violet, cactus,
chocolat, amaretto), cava, chips, water, fruitsap, chocomelk
4. DAG van de leerkracht:
Leonidas pralines, zakjes en flesje cava (Mas père), klein potje chips
6. Sinterklaas: Action  bootje of iets in die trend. KIM 133 kinderen
7. KERSTDRINK? Nee
7. Smulfestijn (15/1):
 Sponsors: Koen maakt een verdeling
 Sponsorbrief koen gaat deze aanpakken
 Boekje vragen aan Isabel (druk ook bij haar) KOEN Vragen eens wat
een boekje van 5, 10, 15 pagina’s kost (kosten van de drukker!)
 KBC voor de betaling







Afhaal combineren met eetdag?
Helpende handen nu al eens rondhoren.
Stoofvlees van bij beenhouwer school sarah
IEDEREEN EENS RONDHOREN bij beenhouwers.
Tombolakaarten  Klavertje vier contacteren met 1 bonnetjesnummer
op (Sarah)

8. Carnaval (25/2):
 Hotdogs OK
9. Grootoudersfeest:
 Helpende hand van het oudercomité (18/2) OK
10. Schoolfeest (22 mei):
 Helpende hand OK
11. Andere activiteiten:
 Appelen en peren (nu)
 Kippenkraam? SCHOOL 1 APRIL
 Ontbijtmanden WIJ  wat in kind wat in deluxe want in gewoon
volwassen? 8 mei! (Elke gaat draaiboek doormailen)
 Soepverkoop
 Bingo-avond (rondgaan voor prijzen, terug met forms werken zodat je
kan zien hoeveel volk je gaat hebben)
 Kinderquiz (met vragen over de school)
Enveloppenland  website voor papieren zakken

12. TROOPER
 Reclame maken!!!
 Nu, halloween, sinterklaas, kerstperiode,…
DATA van de volgende vergaderingen:
18 november 20.00u (zaal)
25 januari 20.00u (zaal)
24 maart 20.00u (zaal)

