OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL DEN HULST
Verslag van de vergadering van 7 augustus 2012
Aanwezig : ouders : Anne, Kim, Kathleen, Ria.
Extra : Erik, Peter, Stefaan
Verontschuldigd : juf Martine, Marijke, Elena, Anniek

Overzicht
-

-

Laptops en smartboards
Koffiestop 3 september
Kalender
Kaas-en wijnavond
Varia

1. Laptops and smartboards
Erik heeft laptopaankoop voorgesteld. 20 tal laptops zijn aangekocht voor Imato. 7 daarvan zouden
voorzien zijn voor Testelt (beschikbaar in september).
Ouderraad staat positief ten opzichte van aanschaf van smartboards. Andere scholen van Imato
hebben al smartboard besteld. Erik gaat kijken of voor Testelt aan zelfde prijs kan aangekocht worden.
Een smartboard tegen begin 2013 zou wenselijk zijn. Ouderraad zou eventueel budget wat kunnen
optrekken om mee smartboard te financieren (dan 3000€ voorzien voor aankoop laptops).

2. Koffiestop
Partytent : Anne vraagt Marijke.
Zetten : 2 september 19u (Anne vraagt Johan ook) : Anne, Kim, Kathleen, Ria
Cake : Elena, Marijke,
Melk, suiker, (koffie), fruitsap : Anne
Ria vraagt Martine koffiepads (tassen, ondertassen, lepeltjes, glazen, schotels), versiering (tasjes).
Van de ouderraad : lepeltjes, melkjes, suiker, koffie
Nodig uit de eetklas: tafels, stoelen.
Versiering : ballon
Reclame : affiche : Welkom op de koffiestop : Kim
Helpers : Anne, Kim, Katleen : van half 9. Ria (later)
Briefje leggen voor extra ouderraadleden.
Info koffiestop leggen op infodag : Ria

3. Kaas- en wijnavond – 6 oktober 2012
Concordia : vastgelegd vorig jaar
Kaas- en wijn : Ria vraagt na bij Vini Vino
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Adverteren in Parochieblad : Ria (den Eik /Ronduit)
Tekst borden : Kaas-en wijnavond – ophangen 1ste week september.
Bestellingen tegen 25 september 2012.
Briefjes mee tegen 14 september 2012
Briefjes : Anne.
Online inschrijvingen : Kim
Tafels meebrengen. Taartscheppers ?
Slechts 240 borden aanwezig in Concordia : eventeel borden bijbestellen
DVD speler + scherm : Iris vragen (Ria) – halen ?

4. Kalender
Thema : muziek : disco, jodelen, hardrockers, (kerk)-koor, ...
Briefjes mee : 1ste week – foto’s : 2de week
Anne vraagt Martine lijst van leerlingen.
Alleen kinderen die in school aanwezig zijn komen op de kalender. Omwille van praktische redenen
kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden (voor zieken, later instappers).
Prijs : 10 Euro
Leverancier : drukker van 2 jaar geleden.(Instaprint)
Contactavonden 1ste graad : Anne, Kim
2de graad : Kathleen
3de graad : Ria
Kleuters : 1ste kleuterklas : Anne

Ria Wouters
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