VERSLAG OUDERRAAD 14 MAART 2017
Aanwezig: Gerd, Koen, Barbara, Paul, Joris, Patrick, dir. Raf, juf Charlotte, juf Tinne, Lieselot (verslag)
Quiz
Stand van zaken
-

18 inschrijvingen
Vragen en slides zijn klaar. De muziek moet nog verder geregeld worden.
Er moeten nog prijzen gezocht worden voor de eerste drie ploegen. Idee: delhaize, verreydt,
vinhmm, tasse tout,... Verantwoordelijken: Inge en Barbara
Bakjes voor gsm’s zoeken. 20 stuks. Verantwoordelijken: Inge en Lieselot

Vrijdagavond
Paul, Inge en Lieselot 19u15
Tafels klaarzetten.
Muziekinstallatie en beamer

Eten
-

Inge doet inkopen.
Paul bestelt broodjes bij Hermans.
Catering broodjes en verse soep. Aantal broodjes: 100
Annemie en Josée smeren de broodjes. Annemie maakt soep. Zij komen zaterdag tegen 16u.

Drank
-

Levering door de brouwer, onder de luifel zetten.
2 perculators aanwezig
Waar staan de soepkommetjes? Juf Tinne vraagt dit na

Vaatwasser moet hele tijd op voorhand opstaan.

Overzicht takenverdeling in google drive.

Schoolfeest
-

Takenlijst en aanspreekpunt vrijwilligers. Verantwoordelijken: Inge, Barbara en Lieselot
Thema de prehistorie
Verreydt dringend contacteren.
Frietwagen is oke. Geen pizzas, wel ijskar Baeten
Vinhmm oke
Stad gecontacteerd
Zweefmolen en springkastelen oke
Draaiboek oke, op google drive, DELEN! Koen
Overzicht optredens. Raf bezorgt dit.
Affiches helpende hand maken. Verantwoordelijke: Patrick

Dag van het schoolfeest
-

Aanwezig: Gerd, Inge,
Niet: Paul, Patrick, Lieselot, Wendy

Woensdag opbouw.
Podium: meester Kurt en Paul, Bart Cavens

9 mei eindvergadering schoolfeest.
18 april volgende vergadering.
19u30 infomoment helpers schoolfeest

Kinderfuif
-

Paul vraagt of Gerd wil draaien
Affiche door Patrick

Kledinginzameling
-

Woensdag 8u10 tot 8u40, helpers: Lieselot, Patrick, Barbara
Woensdag 12u00 tot 12u30, helpers: Inge, Lieselot

-

Donderdag 15u20 tot tot 17u00, helpers: Barbara, nog een helper zoeken
Zaterdag: 9u30 tot 11u30, helpers: Barbara, Inge, Patrick

Maandag 8 mei worden de zakken opgehaald.

Paaseieren
31 maart krijgen de leerlingen paaseieren
2 stuks per kind.
Raf stuurt de aantallen door.
Inge besteld paaseiren bij de Coltuyt. Koen haalt deze op.

Bio afbreekbare zakjes? Barbara bekijkt of dit mogelijk is.
Er liggen nog zakjes om pistolé’s in te steken in de berging van de OR.
Dinsdag 28 maart -> inpak

Bednet
Zowel voor kleuters als lagere school.

VARIA

Sponsertocht
-

Donderdag 30 maart nm
Water en kerstomaatjes. Bestellen via fruitdag (tutti frutti). Joris mailde hiervoor al naar Isab
elle.
Koen en co zullen aanwezig zijn.
Volgende vergadering van de ouderraad: dinsdag 18 april 2017 om 20u, leraarskamer
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

