OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL DEN HULST

Verslag van de vergadering van 13 maart 2012
Aanwezig :

ouders
: Kathleen, Ria, Kim, Iris, Anne, Marijke, Elena
leerkrachten : juf Pascale, juf Ingrid

Verontschuldigd : Ilse, Michel

Overzicht
♦
♦
♦

Kastoestand
Ontbijtmanden
Varia

1. Kastoestand
Saldo zichtrekening: € 3491,11
Uitgaven : € 673,40 kalenders; fakturen 1ste trim € 1079,71
Saldo spaarrekening: € 3828,86
Geplande uitgaven : Prijzen einde schooljaar : 5€/kind; computers (prijzen?)

2. Ontbijtmanden : 13 mei 2012
Briefjes mee : 23 april 2012 – terug : 2 mei 2012- : Anne/Iris
Kaas en hesp verpakken in papier met vetpapiertje tussen hesp en kaas.
Pate eruitlaten. Kleine croissant + kleine koffiekoek + klein chocoladebroodje.
Samenstelling ontbijtmanden : idem vorig jaar (behalve wat boven vermeld), terug chocolaatje.
Uren vermelden op briefjes om grotere spreiding van wegbrengen te krijgen
reclame in Den Eik/Parochieblad : bestellen ook mogelijk via website school.
Borden plaatsen in Testelt : tekst : Ontbijtmanden Vrije Basisschool Den Hulst – Moederdag 13
mei 2012 – www.denhulst.be : borden worden gezet voor de paasvakantie.
Invulformulier op website zetten - Kim
Brieven bij geburen van ouderraadleden – naam en adres ouderraadlid vermelden
Briefjes leggen in de kerk - Ria
Anne stuurt lijst van bestellingen door aan personen die gaan winkelen.
Roosjes : bij Peeters : Ria : 30 cm – pipetjes bijvragen
Geen affiches meer.
Op schotel wordt briefje gelegd dat schotels onbeschadigd mogen worden teruggebracht : briefje
Martine.
Bakker : Marijke – bij Vleugels (of Van Uytsel-Vos) – leveren om 6u ’s morgens.
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Colruyt : druiven + petit Gervais + chocolaatjes
Eieren en appels : Iris
Van Zon : Ilse (konfituurtjes)
Helpers : Kathleen, Kim, Marijke, Iris, Ria, Yoeri, Michel (?), Anniek
Eerst helpers zoeken (tegen einde maart) : dan beslissen of activiteit doorgaat of niet.

3. Schoolfeest
Frietkraam : in orde
Friet en belegde broodjes (met groenten) : op voorhand bestellen
Springkasteel : worden verkocht – wschl nog wel over (toch checken voor andere mogelijkheden)
Ijsjes : last minute beslissen indien goed weer (en dan stand beter zetten)
Tent al gereserveerd ? (Lievens) – Anne.
Rekening houden met brandweerreglement.

4. Varia
PCs : in behandeling – via schoolbestuur (met Imato) (laptops 400-500€) (aanbod wordt gedaan,
met enkele offertes) - € 3000 wordt bijgelegd door ouderraad
Jeugdhuis :
Haag : zou 3x per jaar moeten gewied worden. Wie ? Sproeien ?

Ria Wouters
secretaris
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