De Haan, vrijdag 18 mei 2012

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 16 mei 2012

Aanwezig:
Werner, Rita, Maria, Heleen, Katleen, Philip, Patricia
Verontschuldigd:
Jan, Annick en Jos Maes (uitgenodigd ivm afscheid 6e’s)

Agenda:
 Voorbereid afscheid 6e’s
 Kalender activiteiten volgend schooljaar
 Varia

Schoolreizen:
De oudervereniging werd dit jaar niet om tussenkomst gevraagd om de kostprijs van
schoolreizen of sportdagen deels te financieren om op die manier de doorgerekende prijs voor
de ouders te drukken. Hoewel dit uiteraard goed nieuws is voor onze financiën, zijn we
natuurlijk geen spaarkas.
We bespreken met een volgende schooldirectie het voorstel om vanaf volgend jaar sowieso per
kind in de kleuter- en lagere afdeling (afdelingen Grotestraat en Vlissegem) een budget voorop
te stellen dat hiervoor gereserveerd wordt.

Afscheid 6e’s
Datum:
Aanvraag gemeente:
Brouwer:
Jupiler
Fanta
Sprite
Cola light

donderdag 28 juni
aanvraag 10 tafels en 10 aperotafels OK
wordt aangevraagd door werner
4 bakken
3 bakken
2 bakken
1 bak

Cola
Plat water
Bruisend water
Wijn

5 bakken
1 bak
1 bak
Nog voldoende

Tevens wordt een (hoge) frigo, glazen en platteau’s gevraagd
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Aperohapjes
Croque Monsier
Ketchup en Mosterd
Rietjes
Witte roosjes
Vullen frigo’s
Afspraak avond zelf

Patricia of Werner (Horeca Totaal?)
Maria: 6 grote broden, kaas en hesp
Werner kijkt wat we nog hebben
Werner
Patricia besteld 35 exempl
Woensdag 27 juni; Werner laat nog iets weten
19u

Werner sprak met meester Jos en juf Sabine af een einduur op de uitnodigingen voor deze
receptie te voorzien. We stellen voor de receptie rond 22u af te sluiten waarna de vrijwilligers
van de oudervereniging alles netjes opruimen en de morgen nadien monter bij hun
respectievelijke werkgevers kunnen verschijnen. Wie meent binnen deze tijd onvoldoende
afscheid te kunnen nemen, kan het afscheid probleemloos verderzetten bij de plaatselijke
middenstand.

Briefje voor ouders bij begin schooljaar
Werner ontwerpt een foldertje, gelijkaardig aan dat wat we bij het paasontbijt voorzien hebben.

Infostand
Teneinde ons beter bekend te maken bij de ouders, stellen we voor een infostand te voorzien
bij de ouderavonden op vrijdagen 14 en 21 september.
Bedoeling is een tent te plaatsen met daarin wat foto’s van onze activiteiten, en de mensen een
drankje aan te bieden.

Activiteiten schooljaar 2012-2013
Datum
Vrijdag 7 september
Vrijdagen 14 en 21
september
Zaterdag 6 oktober
Zondag 25 november
Januari
Vrijdag 1 maart
Zondag 24 maart
(Datum na te vragen)
(Datum na te vragen)

Voorgestelde activiteit
Eerste vergadering: om praktische redenen wordt voorgesteld
dit bij Ph. Janssens thuis te laten doorgaan.
Info-avonden school (zie punt hierboven)
Quizavond
Eetfestijn
Traditionele verkoop van koeken
Bingo-avond
Paasontbijt
Schoolfeest
Afscheid 6e’s

* opm: Werner vraagt de datum van de kaas/wijnavond in Vlissegem na

Volgende vergadering: begin september, te bepalen
Locatie: Bij Philip Janssens
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