Verslag
Vergadering 03/09/2014
Aanwezig : Anne, Els, Ans, Kim
Verontschuldigd : Noëlla, Annick, Marijke

1.Voorstel vergaderdata schooljaar 2014-2015
Donderdag om 20u30, rond bepaalde projecten kan indien nodig reeds
samengekomen worden vanaf 20u00
18/09/2014, 16/10/2014, 13/11/2014, 8/01/2015, 05/03/2015 en
07/05/2015
Te bevestigen op vergadering van 18/09/2014 met verontschuldigde leden
en nieuwe leden
2.Nieuwe leden
Op de infodagen wordt nog reclame gemaakt door de actieve leden en worden de
kandidaat leden aangesproken
Ida (mama van Kobe en Marie)
An (mama van Brecht)
Jeroen (papa van Ysbrand)
Griet (mama van Warre)
2.Verslaggeving
Wordt opgemaakt door Ans (back-up Els)
Ans vraagt verslaggeving vorig jaar op bij Ria

3. toewijzing opbrengsten ouderraad
Overzicht van de activiteiten die de ouderraad vorig jaar (co) financierde,
Kathleen maakt een overzicht tegen vergadering van 18/9
Nieuw doel te bepalen : bijspringen bij aankoop buitenspeeltoestel (len) ?
Opm. kaderen in een speelpleinplan dat gefaseerd kan uitgevoerd
worden
Andere suggesties graag tegen vergadering van 18/9

4.Project kalender
Sofie (mama van Ferre en Matse) wil dit project uitwerken en zal hiervoor
ook contact opnemen met Griet (mama van Lore)
Anne zal Sofie uitnodigen op de vergadering van 18/09/2014 en Els kaart
dit al even aan met Griet
Voorstel van thema: landen

5.Project voorjaar
Voorstel brooddoos, beker,… personaliseren met een tekening (cfr
keukenhanddoeken)
Tegen vergadering van 18/09/2014 onderzoeken de leden of dit haalbaar is
(zijn er firma’s die dit aanbieden, kostprijs ? )
Andere suggesties zijn natuurlijk ook nog welkom

6.Project: Kaas en wijnavond (4 oktober )
Kim stelt infobriefje op met online inschrijvingen tot 1/10 andere
inschrijvingen tegen 26/9, prijzen cfr 2013
Anne laat publicaties plaatsen in Den eik en in uit-Vlaanderen en neemt
contact op met Jos voor de infoborden
Anne zorgt voor bestelling kaas, wijn, drank, allerlei (Colruyt), Els zorgt
voor bestelling brood en taart bij bakkerij Vleugels
Els vraagt na bij mama Ward of het tv-toestel kan geleend worden

7. Varia
Zaal den Hulst reserveren voor boekenbeurs op 29/11 Anne vraagt dit aan
Martine
Fiscaal attest middagopvang ? te bespreken op volgende vergadering
Info via mail ontvangen
op volgende vergadering aan te kaarten hoe antwoorden
blind copy
communiceren aan ouders

Schoolraad op 14 oktober Kim en Kathleen zullen ons hier
vertegenwoordigen
Plaatsen van een papiercontainer, zijn er leden die hier ervaring mee
hebben

8. ontwerpagenda vergadering 18 september

Nieuwe leden
Vergaderdata: te bevestigen
Project kalender: toelichting Sofie
Toewijzing middelen ouderraad
Project kaas en wijn
Praktische afspraken
Project voorjaar
voorstellen
Schoolinfo via mail hoe antwoorden
Fiscaal attest middagopvang
Papiercontainers
http://www.oudpapiermichel.be/papierslagen.aspx
chttp://cvbecologisticsrecyclagepapier.be/nl/ms/ms/oud-papier-plastics
Project boekenbeurs zaal ok ?

