OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL DEN HULST
Verslag van de vergadering van 10 januari 2012
Aanwezig: Anne, Elena, Ria, Kim, Kathleen, juf Martine, juf Sanne, juf Lieve, juf Leen.+ Hilde en
Kristel
Afwezig : Marijke

Overzicht
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Kastoestand
Evaluatie kaas- en wijnavond
Evaluatie kalenderverkoop
Voorbereiding ontbijtmanden
Voorbereiding schoolfeest
Varia

1. Kastoestand
Saldo zichtrekening : € 5192,00
Saldo spaarrekening: € 3828,86
Winst K&W-avond ongeveer 3000 €

2. Evaluatie kaas- en wijnavond
Over : taarten (in ’t vervolg 3 minder), vlees (waarschijnlijk teveel geleverd) behalve gerookte hesp,
brood (veel over – abdijbrood teveel), noten (volgend jaar 1 doos minder), chips : meeste zaken wel
overgenomen; drank werd ’s morgens nog bijgebracht (dus extra bijhalen was niet nodig)
Evaluatie zaal : (prijs € 70,00)
Verwarming aanwezig. Bestek aanwezig. Borden aanwezig.
Bediening vlotter.
Plaats bonnetjestafel verkeerd (in de weg voor vlotte doorgang).
Extra tafels waren nodig. Tafellakens waren mooi.
Website mag langer opengehouden worden.
Schotels verkocht : 15 kaasschotels meer dan vorig jaar
Eventueel Pere Joseph vervangen
Zaal voor volgend jaar : 6 oktober 2012.

3. Evaluatie kalenderverkoop
Weer schitterende verkoop (idem vorig jaar) !
Vorig jaar 184 – dit jaar 172.
Niet nodig van reserve te bestellen.
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Prijs iets duurder. Kwaliteit van papier minder. Eerste exemplaren gelijmd, daarna met spiraaltjes
genomen. Eventueel volgend jaar terug Digiprints nemen.
Volgend jaar beter opletten dat kinderen op hun spullen letten..
Ook beter centraliseren waar briefjes en bestellingen worden gelegd.
Foto’s mooi !
Andere ideeen : kaarten getekend door kinderen (blijkbaar goede winst)

4. Voorbereiding ontbijtmanden (12 mei 2012)
Pate eruitlaten. Kleine croissant + kleine koffiekoek + klein chocoladebroodje.
Briefjes mee : 24 april 2012.
Briefjes terug : 4 mei 2012.
Bestellingen online mogelijk.
Borden gezet : begin Paasvakantie.

5. Voorbereiding schoolfeest (9 juni 2012)
Tent al gereserveerd ? (Lievens) – juf Martine.
Rekening houden met brandweerreglement.
Springkasteel; koeling : bij papa van Mike
Frietkraam : al verwittigd.

6. Varia
Internet in kleuterklassen niet mogelijk. Kim vraagt na wat mogelijk is bij Peter en Johan. PCs ook
nodig. Afprinten niet meer mogelijk van juf Pascale – na te kijken.
Voorstel om extra PCs aan te kopen vanwege ouderraad. Prijzen te bevragen.
Juf Ann werd vervangen door juf Els na tijdens de kerstvakantie.
Schaatsen : ? (vorig jaar minder begeleiders)

Ria Wouters
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