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Nieuwjaarswensen van de voorzitter
Lichtmis
Pannenkoeken en suiker zijn er voldoende.
Juist nog helpers nodig voor verwarmen pannenkoeken en rondbrengen. Deze worden gevraagd
via briefje dat meegegeven wordt met de kinderen.
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Evaluatie kerstdrink
Super dat (groot)ouders spontaan naar de speelplaats van de lagere school komen om gezellig
samen een drankje te nuttigen. Dank aan de gulle schenkers voor hun vrije bijdrage!
Volgend jaar meer chocomelk voorzien.
We kijken uit naar eventuele promoties om onze stock Gluhwein aan te vullen.
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Evaluatie Lotuskoekenverkoop
Dank je wel aan alle (ver)kopers! We hebben in totaal 1075 zakjes verkocht! Dit kwam perfect
uit met onze verpakkingen en we hadden dan ook geen enkel pakket meer over!
We hebben alles ingepakt en verdeeld op 2 halve dagen. Super gewerkt dus!
Perfecte locatie gevonden in de turnzaal voor/op het podium. Veel ruimte om te stockeren, veel
ruimte om te werken (ook bij slecht weer staat iedereen en alles binnen).
We hebben dan ook een mooi bedrag bij elkaar verzameld dat zeker en vast ergens ten goede
zal komen van onze leerlingen…
We hebben ook 2 gelukkige juffen die door hun topverkopers elk € 50 extra budget krijgen.
Juf Ilse (kleuters) en juf Els (3de leerjaar). Maar iedereen heeft supergoed zijn best gedaan en
we zijn jullie daarvoor heel erg dankbaar.
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Sneukel(zoek)tocht
Zaterdag 11 maart is het de sneukeltocht. Route is reeds klaar.
We gaan hetzelfde concept behouden van de vorige wandelingen. Een niet te lange wandeling,
toegankelijk voor buggy’s. Met enkele stopplaatsen waar de deelnemers een drankje of knabbel
wordt aangeboden (inbegrepen in de prijs van € 5). Onderweg voorzien we een kleine zoektocht
voor de kinderen die bij het binnenbrengen van hun antwoorden allemaal een klein geschenk
mogen ontvangen.
Brieven worden meegegeven voor de krokusvakantie. Na de krokusvakantie nog een
herinneringsbriefje …
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Receptie communie (1e en 6e)
Voor het vormsel (29 april) geven we de uitnodigingen mee voor de receptie van zondag 14 mei.
Aangezien het die dag moederdag is zullen we ook extra denken aan de aanwezige mama’s.
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Schoolfeest
Podium is in orde. Het is ons oude vertrouwde podium geworden.
Brief voor tombolaprijzen wordt zo snel mogelijk meegegeven.
Ook voor de winkeliers/zelfstandigen/bedrijven die graag iets schenken voor onze tombola
zullen we brieven verdelen.
Dringend het zeepkistenreglement bijwerken zodat dit aangepast op de website kan
verschijnen. Ook de affiches voor de zeepkistenrace gaan we reeds verspreiden via mail naar
jeugdbewegingen en carnavalgroepen. We publiceren ook al in parochieblad, eventueel ook Snoek
en Plodder.
We kijken uit naar plastiek bordjes en plastiek bestek om aan te kopen (liefst in promotie)!
Johan K. heeft de opdracht gekregen om ‘dorstbordjes’ te maken tegen het schoolfeest.
Saskia werkt ondertussen verder aan de quizvragen.
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Klasbudgetten
We bekijken en betalen bij voor de extra kleuters die onlangs of binnenkort zullen starten in de
peuterklasjes.
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Evaluatie Kerstbeurs
We waren dan toch aanwezig op de 1 e Kerstbeurs in De Viergekroonden. We hadden mooi
kerstgerief/decoratie ter beschikking om te verkopen. Het was een goede verkoop. Maar is het
werk en de uren die we daar waren wel evenredig met de winst die we gemaakt hebben?
Eigenlijk niet … dus misschien niet echt de manier om centjes te verzamelen voor onze school…
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Adreslijsten
Begin december is er van de directie en leerkrachten uit een briefje meegegeven dat er geen
kerstkaartjes en verjaardagsfeestuitnodigingen meer mogen verdeeld worden op school door de
kinderen zelf. De ene ouder kan zich hier in vinden, de andere ouder niet. Maar dit is een
beslissing van het lerarenteam dus geen verdere discussie hierover. Hier is grondig over
nagedacht!
Al brengt dit wel een probleem met zich mee voor de ouders (veelal van de kleuters) die niet
weten waar alle vriendjes en vriendinnetjes van hun kind wonen waardoor ze deze niet kunnen
uitnodigen voor een verjaardagsfeestje. In de hogere klassen hebben ze vaak een
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vriendenalbum en kunnen de ouders daarin op zoek naar de thuisadressen. Voor kleuters ligt dit
toch nog anders. Daarom stellen we de vraag aan de directie of er een mogelijkheid is dat
ouders een adressenlijst kunnen krijgen van de klasgenoten van hun kind(eren) zodat alle
kinderen kans hebben om de vriendjes die ze wensen uit te nodigen een uitnodiging te bezorgen.
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Bakje stroomverlies
Tot hiertoe gelukkige geen stroompanne meer gehad. Om alle kopzorgen hieromtrent te
vermijden gaan we over tot de aankoop van een bakje dat eventueel stroomverlies meldt via een
sms naar 1 tot 5 verschillende gsm-nummers. Saskia zal de bestelling hiervan in orde maken.

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 14 maart 2017 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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