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Aanwezig School

Raf (Directie), meester Johan

Aanwezig Ouders

Marjan, Isabelle, Koen, Paul, Gert B, Wim, Gerd, Gert E, Ann,
Gino

1. Evaluatie Grootoudersfeest
Zeer positieve reacties ontvangen.
Er is een extra elektriciteitskabel (verloop 63 A naar 32 A) gemaakt om de
stroomvoorziening van de perculators te verzorgen. Deze kan uiteraard ook gebruikt
worden bij bijv. het schoolfeest.

2. Evaluatie Dag van het kind.
Er zijn minimaal 4 helpers nodig om iedereen te bedienen.
Voor de toekomst best kippenworsten voorzien.
Het optreden van de goochelaar is prima bevallen voor de lagere school. Voor de
kleuters goed evalueren.

3. Wafelverkoop.
Goed verlopen, geen vergissingen!
Voor de toekomst is het wenselijk via een extra affiche kenbaar te maken wanneer
de wafels kunnen afgehaald worden.
De wafelverdeling verloopt best door een bemand uitgiftepunt te voorzien. Als
iedereen zelf zijn bestellingen gaat uitzoeken wordt het chaotisch.

4. Kerstmarkt.
Paul stuurt nog het tijdsschema rond.
Sisters Only hebben aangegeven nog een optreden te komen verzorgen en CD’s te
verkopen waarvan ze tevens de opbrengsten schenken aan het goede doel.
Ze vragen uiteraard een PA installatie, maar bieden de mogelijkheid deze te huren
van de technieker van Sisters Only aan een voordelige prijs.

Er is ondertussen toegezegd en installatie kan ook gebruikt worden voor de andere
muzikale activiteiten.
Er zijn ook enkele podiumelementen gereserveerd.
Marjan maakt nog een klein programmablaadje met de activiteiten die gepland
staan!
Prijslijsten OK!
Hot dog Smetje werkt aan €1 per stuk vlees. De rest is voor het goede doel.
Paul vraagt ook nog Bart Baeten om frietjes te komen bakken.
GRAAG ZOVEEL MOGELIJK HELPERS OP DO EN VRIJDAG.
Gino regelt nog 75 m kabel!
De school verkoopt Cava flessen met een “speciaal” etiket.
Er is een lichtjeswandeling van ongeveer een 40 min. Bij (betalende)inschrijving
ontvangen de kinderen een lichtgevende gadget.
Paul vraagt ook in Cafe “den Thijs” om een vat bier reserve te houden voor
noodgevallen.
De kleuterspeelplaats afsluiten met nadarhekken.
Verdere animatie geregeld door de leerkrachten:
Film
Vertellingen
Knutselen
Veilen van knutselwerkjes

5. Info mbt de stakingsdag 15/12
De school infomeert tijdig bij het lerarenkorps naar de stakingsbereidheid en
informeert tijdig de ouders over een al dan niet normaal lesverloop, verstoord
lesverloop met opvang of geen opvang en de dus een gesloten school.

6. Vrijdag voor de kerstvakantie.
Op 19/12 wenst de school de opbrengsten officieel te overhandigen aan de
vertegenwoordigers van Liv.
Er is tevens een viering en de school vraagt of de OR Warme chocomelk kan
aanleveren, opwarmen en mee bedelen na de misviering
Isabelle zorgt voor 120 L chocomelk.

Wie kan mee komen helpen?
Paul heeft reeds toegezegd!

Varia.


Er is weerom een sponsortocht voorzien op 02/04 en de school vraagt of we weerom
appels willen sponsoren. JA
 Mogelijks aan zeer voordelig (mogelijks gratis) prijzen af te halen op de veiling.



In aanloop naar het schoolfeest is reeds een zweefmolen besteld.



Via Joris skilatten en Jenga regelen (Verder af te spreken)

VOLGENDE OR-VERGADERING 13/01/2015 OM 20H00 IN DE LERAARSKAMER!

