Vergadering ouderraad 4 december 2017
Aanwezig: juf Charlotte, juf Elien, Kathy, Joris, Raf, Stefan, Koen, Inge S, Patrick, Isabelle (verslag)
Verontschuldigd: Gert, Gerd, Wendy, Barbara, Inge H

1. Evaluatie wafelverkoop
Er zijn iets minder wafels verkocht dan vorig jaar. De sortering is goed gelopen, alleen had Stefan de
bestelbriefjes moeten meegeven 😊. De afhaling is ook vlot verlopen. Bedankt aan Raf en meester
Kurt die spontaan geholpen hebben bij de afhaling woensdagochtend.

2. Inpak 6/12
Alles werd dit jaar besteld bij vzw TWERK: 2 chocolade figuurtjes en 1 speculaas per kind. Er waren
slechts 5 kapotte figuurtjes. De inpak ging vlot, de zakjes en stickertjes werden mee geleverd. De prijs
lag in lijn met de bestelling bij Colruyt in 2016. Voor volgende jaar (en eventueel ook voor Pasen) kan
er terug met TWERK gewerkt worden.
Joris meldt dat het inpakken eventueel via het werk van zijn vrouw Liesbet kan gebeuren. Voor de
inpak van Pasen kan dit bekeken worden.

3. Wintermarkt
Alle bestellingen zijn onder controle. Er wordt overlopen wie wanneer kan komen helpen. De stock
van frietbakjes, isomobekers, enz wordt na de vergadering geteld zodat we weten welke aankopen
nog moeten gebeuren. Zoals elk jaar zullen er juffen en meesters helpen bij de springkastelen, bij de
knutselhoek, bij de verkoop van de snoep en warme dranken en bij de fakkeltocht. Bedankt alvast
juffen en meesters!
Er wordt het idee gelanceerd om ook pannenkoeken met suiker te verkopen (60 stuks). Als er
voldoende helpers zijn, worden er vrijdagvoormiddag pannenkoeken gebakken.
Isabelle stuurt in de week van 11/12/2017 de planning rond voor de opbouw, de wintermarkt zelf en
de afbraak/opruim.

4. Variapunten:

-

-

-

-

De school heeft controle gekregen van de Vlaamse Overheid (Landbouw en Visserij) i.v.m. de
nieuwe regeling van de fruitsubsidies. Alles was ok, alleen was er te weinig variatie in het
fruit. De afgelopen 3 weken werden er immers mandarijntjes geleverd. Isabelle neemt
contact met Delidis (leverancier) om dit te melden.
Aankoop extra speelmateriaal voor op de kleuterspeelplaats: Raf gaat langs bij de firma om
te bekijken welke materialen in stock/laatste stuks zijn.
Kerstkaartje OR-School: Patrick heeft een ontwerp gemaakt. Hij stuurt dit rond voor
opmerkingen. Doel is om alles af te werken tegen zondag 10/12/2017 zodat het dan naar de
drukker kan.
Bankkaarten: Stefan is bijna rond met de zware administratieve procedure om de
volmachten aan te passen.
Opvolging schoolstraat (idee om de Kloosterstraat 10 min autovrij te maken op het einde van
de schooldag): geen nieuws meer sinds de vorige vergadering.
Opvolging AED toestel: geen nieuws meer sinds de vorige vergadering
Renovatie fase 3 (gebouw Nonnenstraat en oude turnzaal): het dossier is ingediend bij de
overheid. Normaal zou er in 2018 uitsluitsel moeten komen over het al dan niet toekennen
van de subsidies.
Datum schoolfeest volgend schooljaar: zaterdag 18/05/2019.

Volgende vergadering: maandag 19 januari 2018 om 20u in de leeraarskamer.
Iedereen welkom en tot dan!
 ouderraad.wonderwijs@kosh.be
www.ouderraadwonderwijs.be
ouderraad wonderwijs Herentals

