NOTULEN VERGADERING 8/12/2016

Deelnemers:
Jan, Olivier, Els, Dennis, Isabelle, Stephanie, Karlien, Kurt
Agendapunten


Goedkeuring verslag



Evaluatie Quizavond 1e leerj
Er was redelijk weinig volk: de reden was niet echt duidelijk
minder broertjes en zusjes?
voetbalavond in Sint-Truigen
ouders die niet graag quizzen
juf Rina was er niet  sommige ouders waren misschien wat laat verwittigd
Deze mindere opkomst heeft zeker niet gezorgd dat er minder sfeer was, integendeel! De kinderen waren
ook heel rustig.
Doel van deze activiteit = dat de ouders ook andere ouders leren kennen  opzet was geslaagd.
Volgend jaar: vòòr de vakantie al in de agenda noteren en nadien een briefje meegegeven.
Nog andere suggesties wat betreft de inhoud van de quiz: 2 kinderrondes met een volledige doeronde



Kerstmarkt: 22/12/2016 Organisatie/Stavaza

Karlien maakt de planning (16/12 kent ze de inzet van de ouders van het zesde leerjaar)
* Briefje voor alle ouders  erbij noteren dat er die avond ook een Kerstmarkt wordt georganiseerd, wordt
één week voordien aan de kinderen meegegeven.
Om 14u moet het deeg voor de pannenkoeken klaar zijn en de stand, zodat de ouders kunnen beginnen
bakken
€ 2 per pannenkoek  Familiekorting? (vanaf 10 stuks: € 1,5: ingepakt meenemen)

Vlaamse Kermis – naast het vissen
Eén volwassene moet daar supervisie doen
Een pakje vissen = €2
Een kaart voor de Vlaamse Kermis = € 3 (verkoop aan de kassa: onmiddellijk naam + klas)
(geen volgorde opleggen)
Kleuterspeelplaats: mogelijkheid om bepaalde spelletjes van de Vlaamse Kermis te plaatsen, maar al beginnen
in de gang, zodat het aantrekkelijk wordt.
Organisatie: Kaart maken om spellen te kiezen: kaartje maken van 6 spelletjes
Per spelletje krijg je een bepaalde stempel:
Kaarten komen in een box terecht: de winnaar wordt dezelfde avond nog getrokken zodat hij vrijdag zijn
prijs mee naar huis krijgt: een snoeptaart (om uit te delen in de klas) en een boekenbon
standjes: hoeveel leerlingen nodig? maximum 30 leerlingen.
Spelletjes moeten van 15u tot +/- 20u bemand zijn...


Varia:
Schoolfeest: 11/02: 14u voor de kleuters/ 17u voor de lagere school
Kunnen we de frituur van vorig jaar vervangen door een BBQ om de ouders en kinderen iets te eten aan te
bieden? Verschillende opties worden bekeken en we zullen er volgende vergadering concrete afspraken
over maken.
Volgende vergadering: 10,17,24 januari? om 20u

