De Haan, dinsdag 22 september 2009

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Vergadering 16 september 2009
Aanwezig: Rita, Patricia, Tanja, Annick D., Cathérine, Piet H., Danny, Werner, Maria,
Ilse.
Verontschuldigd: Jan, Heleen, Linda Vanhoutte, Sofie
We verwelkomen enkele nieuwe leden.

Schoolkalender:
De schoolkalender werd reeds verdeeld.
Rita vraagt op het secretariaat na of er sprake is van een grote overstock.
Indien we dit zo is, kan het aantal te drukken kalenders aangepast worden.
We overlopen het jaarprogramma.

Activiteitenoverzicht 2009 - 2010:
16 oktober 2009
Quiz
December
Sinterklaas op school
Januari
wafelverkoop
12 maart 2010
Bingo
27 maart 2010
paaseierenraap met brunch
Juni
afscheid 6des
Eventueel fuif eind juni

Fuif:
Er wordt beslist om de fuif in het najaar van 2010 te organiseren en niet meer dit
schooljaar.
We kijken alvast om de zaal te reserveren in de periode rond Halloween.

Inventaris hokje Oudercomité:
De inventaris werd dd. 10/09/09 gemaakt door Patricia en Rita.
Patricia maakte tevens ook een inventaris van de bingoprijzen die nog in ons bezit zijn.

Quiz 16/10/09:
Tafels en stoelen en beamer zijn besteld bij de gemeente.
Drank en frigo’s werden besteld bij de brouwer.
Inschrijvingen:
Er moet vooraf ingeschreven worden via de website of via het telefoonnummer
059/23 44 42 of door de leden van het O.C. op de hoogte te stellen van de samenstelling
van het team en de groepsnaam.
Per tafel maximum 6 leden per groep.
Betaling hoe?
De betaling gebeurt de avond zelf aan de kassa.
Prijzen:
Elk deelnemend kind ontvangt een prijs.
Voor de volwassenen voorzien we een prijs voor de eerste drie winnende teams.
Dit kan ofwel een bon of een drankmand, of enkele flessen wijn,… zijn.
Quizvragen:
Werner heeft quizvragen van zijn collega Peter Baele ontvangen.
De quizrondes worden aangevuld met eigen vragenrondes.
We hebben volgende quizrondes:
1. Fotoronde
2. Logoronde
3. Karrikatuurronde
4. Muziekronde
5. Bewerkte foto’s van zichten uit De Haan
6. Actualiteit
7. Logaritmen
8. Samson en Gert / Studio 100-ronde.
9. Introronde TV-programma’s
10. Sportronde
11. Strip-en animatieronde
Danny meldt ons (als ervaren quizmaster) dat 10 ronden wat lang kunnen uitvallen.
Zeker omdat we ook nog een pauze ertussen moeten voorzien en natuurlijk ook wat
bedenktijd per vraag.
Hij adviseert ons om het aantal ronden te verminderen en eventueel wat rondes achter de
hand te houden indien het toch sneller dan verwacht zou gaan.
Danny geeft ons ook de goeie raad om de fotoronde en misschien ook de
karrikatuurronde over andere rondes uit te spreiden.
Hiermee wordt bedoeld dat de papieren met de foto’s en karrikaturen uitgedeeld worden.
Terwijl er 1 of 2 rondes verdergespeeld worden, kunnen de mensen ook nadenken over
de foto’s en karrikaturen die ze bij zich hebben.
Werner en Danny overleggen samen de quiz.

Affiche:
Ontwerp werd door Werner gemaakt.
Waar hangen we de affiches op?
De affiches worden op tal van plaatsen opgehangen in De Haan.
1. Kopie kopie
2. Vanhoutte optics
3. 5 stuks op school bij elke deur OK
4. Ing, Dexia, Fortis, Kbc 2x
5. Bakkerij Danny, Gevaert, Verplanke, Belise vosseslag, st hubertus
6. Krantenwinkel St rita, Europress, Krantenwinkel vosseslag
7. Slagerij rudi, Slagerij Marnix
8. Kledingszaak Guapi, Trotinette
9. Lispanne (vosseslag)
10. Volkshuis (vosseslag)
11. Pubje David
12. Beaufort
13. Schooltje in Vlissegem
14. Schooltje Vosseslag
15. Mallemolen
16. Drs Lecluyse en Declercq (werkgever Rita)
17. Delhaize
18. L’Angelus
19. Agence Cambré
20. Coquisserie
21. Brouwer
Prijslijst
Frisdrank
Bier
Sterkere bieren
Wijn
Chips

1€
1€
2€
2€
1€

Er wordt beslist om naast de chips ook salami en kaasjes te voorzien als snack.
De kostprijs hiervoor zou 2€/bordje bedragen. Dit kan voorgesneden bekomen worden in
Horeca Total.
Drankbonnetjes 1€/stuk moeten nog gekopieerd worden.
Prijslijst groot/klein dient opgemaakt te worden.

