Verslag extra ouderraad (schoolfeest)
19 mei 2015
Aanwezig: Linde Quintelier, Saskia Eeckhout, Johan Bergmans, Vanessa De Geest, Johan
Kockelkoren, Martine D’Hollander, Koen Van Hecke, Veronique Verhelst/Nico Van
Meersche, Nico Galloo, Mr. Geert, Sylvie De Baere, Nathalie Van Driessche, Juf Karine,
Juf Ilse, Meester Jens, Juf Sara, Juf Els, Juf Dana, Juf Karen, Juf Nele (turnjuf).
Verontschuldigd: Nita Wiersema, Ann D’ Hollander, Kelly Vandermeulen, Veerle Van Houdt,
Meester Bart, Els Verholen.

Stand van zaken schoolfeest.
-

We kunnen nog steeds helpers gebruiken voor het opbouwen (dinsdag 26 mei) en het afbreken
(maandag 1 juni) van de tent. Misschien nog eens een oproep plaatsen op de Facebook pagina
van de school en/of ouders aanspreken aan de schoolpoort.

-

Er is al dessert voorzien voor ongeveer 210 personen. Op is op!!!

-

De meeste papieren voor helpers op het schoolfeest zijn binnen. Dit zal volgend weekend
bekeken worden en er zal dan een definitieve planning volgen.

-

Er zijn 231 grootouders ingeschreven en die zullen allen bij het binnenkomen een bonnetje
voor een koek en koffie krijgen.

-

De nodige tafels en stoelen (600) zijn gehuurd bij verschillende leveranciers; we gaan er
moeten op letten dat deze bij het opruimen per leverancier gesorteerd worden zodat iedereen
zijn eigen tafels en/of stoelen terug heeft.

-

Het podium was gereserveerd maar bij controle bij de gemeentedienst bleek er een dubbele
boeking te zijn. We gaan een ander podium hebben (dat 1m. kleiner is) dit moet wel geplaatst
worden VOORDAT de tent gezet wordt (op dinsdagmorgen). Bij het contact met de gemeente
bleek ook dat we als school 1x per jaar recht hebben op gratis uitlening van materiaal. We
gaan hier natuurlijk gebruik van maken nu voor het schoolfeest, volgend jaar voor het
pietenfeest, daarna weer voor het schoolfeest en zo verder.

-

De logo’s van de sponsors worden verzameld en op een onderlegger “gepuzzeld”. We zullen
vermoedelijk twee verschillende onderleggers hebben die dan afwisselend op de tafels gelegd
worden.

-

Er zijn reeds een 450 tombolaprijzen binnen gekomen, wat al heel veel is, en er komen er nog
bij. Juf Els gaat op het schoolfeest zelf haar prijzentafel schikken en alles verkopen .

-

Het kopieerwerk is zo goed als klaar, de banners eveneens.
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-

Voor het eetfestijn (zondag) zijn er al 320 inschrijvingen binnen. Vorig schoolfeest waren er
meer dan 400. Er komen er wel nog dagelijks binnen. Er is op dinsdag 20 mei nog een reminder
meegegeven met de leerlingen (voor het eetfestijn en voor de zeepkistenrace).
Misschien voor volgend schoolfeest eens uitkijken naar iets anders voor het eetfestijn; het
zou kunnen dat de mensen ‘uitgekeken” zijn op alweer beenhesp.

-

Er zijn nu een 20 tal deelnemers voor de zeepkistenrace verdeeld over een 6- a 7-tal
zeepkisten. We gaan misschien enkel strobalen voorzien aan het einde van het parcours
aangezien het niet zo evident is om deze te vinden en ook omdat er steeds twee volwassenen
gaan meelopen die kunnen ingrijpen als er iets gebeurt. We vermoeden ook dat er geen al te
hoge snelheden zullen gehaald worden met de zeepkisten. Iedere deelnemer gaat een medaille
krijgen. Voor het aanbrengen van de startnummers hebben we een oplossing gevonden:
dubbelzijdige plakband. Het vertrekplatform zal een takelwagen van Auto’s Bart zijn. Het
parkeer- en doorgangsverbod is ondertussen al goedgekeurd op de gemeenteraad en zal door
de gemeentedienst aangebracht worden. We moeten er enkel voor zorgen dat we de doorgang
vlug kunnen vrijmaken voor hulpdiensten indien nodig.

-

De quiz was bijna klaar maar bij nalezen door een externe, ervaren quizzer bleek dat sommige
vragen toch iets te moeilijk waren. Deze vragen worden aangepast. Er zijn bordjes met “dorst”
op die de deelnemers kunnen opsteken als ze iets willen bestellen. De jury is in orde. Elke
deelnemende ploeg heeft een prijs en er is een mooiere prijs voor de eerste drie. Er worden
ook enkele speciale bieren verkocht nl. Vicaris Quinto, La Chouffe, Tripel Karmeliet, La Trappe
Quadrupel, Chimay donker en Chimay blond van het vat.

-

Voor het bakken van de frietjes en de partysnacks is het winkellijstje klaar. Johan K. (de
bakker) zorgt voor de friteuses.

-

De wijn halen we bij Henriette Piryns net als de wijn- en cavaglazen die we mogen gebruiken,
waarvoor dank.

-

SABAM is aangevraagd. De verzekering van de tent is ook in orde.

-

Er worden een dubbele cd-speler en een rookmachine aangevraagd.

-

De stroomgroep is ok (dezelfde als twee jaar geleden). We gaan bij de zusters melden dat er
gedurende het schoolfeest een stroomgroep zal draaien.

-

Donderdag 28 mei zal de koelcel gebracht worden.

-

Het briefje voor de buren m.b.t. lawaaihinder en afsluiten straat op zaterdag met daaraan
twee jumpi zal eerstdaags verdeeld worden.

-

Tijdens het schoolfeest moeten we er op letten dat de deuren van de klassen en ruimtes waar
er niemand moet zijn afgesloten worden zodat er nergens “geprutst” kan worden.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 08 juni 2015 om 20u
IEDEREEN WELKOM!
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