Verslag vergadering ouderraad 20 februari 2018
1/ Geen opmerkingen verslag vorige vergadering
2/Sponsering:
- Lijst overlopen van mogelijke sponsors
- Er is een sponsorboekje (voorstel) opgemaakt om naar de sponsors te gaan met 4 verschillende
voorstellen (vanaf 25 EUR tot 100 EUR):
Bronzen partners: €25
Op min 2 activiteiten: kaas- en wijnavond en schoolfeest naam op de place-mats
Mailing naar ouders met namen van de sponsors en contactgegevens
1 drankkaart gratis (€6)
Zilveren partners: €50
Op min 2 activiteiten: kaas- en wijnavond en schoolfeest naam op de place-mats
Uithangen van een banner of andere
Mailing naar ouders met namen van de sponsors en contactgegevens
Vermelding op de achterzijde van de kaarten
1 drankkaart gratis (€6)
Gouden partners: €75
Op min 2 activiteiten: kaas- en wijnavond en schoolfeest naam op de place-mats
Uithangen van een banner of andere
Mailing naar ouders met namen van de sponsors en contactgegevens
Vermelding op de achterzijde van de kaarten en op de uitnodiging
2 drankkaarten gratis (€12)
Premium gouden partners: € 100
Op min 2 activiteiten: kaas- en wijnavond en schoolfeest naam op de place-mats
Uithangen van een banner of andere
Mailing naar ouders met namen van de sponsors en contactgegevens
Vermelding op de achterzijde van de kaarten en op de uitnodiging
Fuif: 5 ingangskaarten 10/03/2018 + 1 fuifdrankkaart gratis (€10)
-

Zaterdag 24 februari om 13.30 sponsortocht ( trachten zo veel mogelijk sponsors te vinden
voor 10 maart)

3/Schoolfeest
-

BBQ – Lage Vuurse (geen enkele andere traiteur, was even voordelig voor de kinderen)
Nadenken genoeg plaats voor de eters
Bancontact gehuurd bij een externe firma, niet KBC (alle terminals waren al weg – vanaf dit
voorjaar terminals bij KBC maximum 6 maanden voordien aan te vragen en ook betalend.)
Drank – wordt terug Geers
Speciale werkgroep inlassen in april voor schoolfeest

4/ Veilig online: op maandag 7 mei om 20.00 uur spreker Mathias De Wilde
-

Kostprijs 25 EUR (in samenwerking met de gezinsbond)

-

Inkom vragen maar een drankje aanbieden (2 EUR) betaling aan de kassa
Reclame: artikel in Attentie + ook bij de Gezinsbond

5/ Schoolraad
-

Middagopvang: zoals in alle Edugo scholen zal de prijs voor de middagopvang vanaf
september 2018 aangepast worden naar 0,90 EUR
Er waren iets minder leerlingen bij de telling op 1 februari 2018
Edugo run op 1 juni ten voordele van het Breeënfonds
Kost van het zwemmen = 3 EUR (vervoer + zwembad), het eerste leerjaar mag een half jaar
gratis

6/ Varia:
-

My-Phoung stapt uit het bestuur, wij danken My-Phoung voor alle inzet!
Kaas en Wijn afrekening werd gemaakt
Eerste communie – 5 mei – probleem: niemand van het bestuur kan aanwezig zijn, een
oproep via mail aan alle leden om hierbij te helpen.
Fuif 10/3 : niemand heeft via de facebookpagina liedjes aangevraagd, reclame maken
Quiz: leuk, goede opkomst
Handzeep: kunnen de kinderen hun handen wassen - Ja, in alle klassen is er handzeep
aanwezig, behalve in het sanitaire blok beneden, omdat dit steeds te smerig wordt.
Er is ook bij de opvangjuffen zeep zonder water aanwezig.
Koud weer, indien het te koud blijft mogen de kinderen (ook de lagere school kinderen)
tijdens de middag binnen blijven
Er komen opnieuw kippen (Lien) heeft er nog 2 te geef, de kinderen kiezen opnieuw hun
naam?
Werken in de school – kleuter toiletjes zijn afgewerkt, deurtjes eraan, zandbak is klaar,
prikborden
-> nu nog wachten op kasten in de refter
Friteuse met 2 vakken aangekocht (om te gebruiken op de quiz en op de kaas en wijn)
Oproep van Leen voor een initiatief – Moedersnest – goed doel die tweedehands
baby/kleutermateriaal herverdeeld aan kansarme moeders hier in de regio, zal ook via mail
aan de ouders worden meegedeeld.

7/Data:
-

10 maart : Old School Party
16 april: werkgroep schoolfeest
28 april: Plechtige communie
2 mei: volgende ouderraad
5 mei: eerste communie
7 mei: info avond Veilig online
27 mei: schoolfeest

