De Haan, maandag 4 november 2013

VZW OUDERVERENIGING
VRIJE BASISSCHOOL DE HAAN
www.ouderverenigingvbsdehaan.be

Betreft: vergadering 23 oktober 2013

Aanwezig:
Werner, Patricia, Tina, Els, Tom, Patricia, Jan en Annick

Agenda:






Evaluatie Quizavond;
Pannenkoekenfestijn;
Sinterklaas;
Koekenverkoop;
Varia

Evaluatie Quizavond
Goed; Els vraagt om volgend jaar een Droodle in de quiz te integreren. Dit hebben we vroeger
gedaan, maar dit jaar inderdaad niet.
We sturen een bedankingsbrief naar de sponsors.

Pannenkoekenfestijn
Datum: zondag 24 november 2013
Concrete organisatie; We bestellen vacuum verpakte pannenkoeken van
www.blankenbergsepannenkoeken.be
à Volonté of niet? Neen, gewoon 2 pannenkoeken per bord
Eventueel andere zaken verkopen? Koffie, thee, warme chocomelk en verwenkoffie
Randanimatie? Rita vraagt springkasteel aan via CM
Prijszetting: 3 euro voor pannenkoeken met koffie / thee / chocomelk
verwenkoffie 2 euro

Wat moet aangekocht worden en door wie?




koffie aankopen bij KoffieKan | Rita
Suiker, Confituur, Boter
| Werner
Pannenkoeken
| Werner

Taakverdeling:
Affiches (4 nov)
Blaadjes boekentas
Ticketjes
Herinnering?
Klaarzetten zaal (23 nov)

Werner
Werner (verkleinde versie affiche)
Philip?
Werner
Gezien weinig mensen aanwezig op vergadering zal Werner een
e-mail sturen om “helpende handen” te vragen.

Sinterklaas
Sinterklaas komt dit jaar op vrijdag 6 december naar VBS De Haan.
Rita neemt contact op met Delhaize.
Prijs per snoepzakje: ongeveer 1,3 euro
Ondertussen vernamen we de lln –aantallen via mevr Merchiers:
Er zijn 43 (29 kleuter en 14 lager) kinderen in Vlissegem maar daar vragen ze er altijd extra voor
broers en zussen. In de Haan zijn er 182 kinderen (51 kleuters en 131 lager). Ik had aan Rita
laten weten dat ik hier nog koekendoosjes heb staan voor alle leerlingen en die gerust mee in die
zakjes mogen gestopt worden.

Koekenverkoop in januari
Vorig jaar: (prijszetting: alles € 7)
Frangitarte 54
Confituurgebakjes: 67
Assortiment Snacks: 133
Artisanele Wafels: 115
Werner heeft ondertussen de prijslijst geldig dit schooljaar opgevraagd bij Poppy’s
Ons aanbod dit jaar:
Frangitarte, Confituurgebakjes, Assortiment Snacks, Artisanele Wafels en Assortiment Kokos
Taakverdeling:
Blaadjes boekentas (ma 6 jan?)
Herinnering?
Levering
Verdelen koeken

Werner – vanaf 6 jan 2014
Leveringstermijn is dagen
Ik stel voor bestellen eind januari verdeling vanaf
10 feb

Praatcafé
Op donderdagavond 19 december zijn er oudercontacten in de vrije basisschool.
We zullen een “praatcafé” organiseren in de eetzaal. Eerder kleinschalig:
we voorzien wat Cava, Wijn, een streekbier en wat Cola.
Meester Tom zal de bar “bemannen”. Wie kan nog een handje helpen? Rita en Patricia helpen
ook een handje, maar dat zal pas later zijn. Ikzelf kan me niet vrijmaken op donderdagavond.

Varia


Engagement Vlissegem;
De oudervereniging van de vrije basisschool organiseerde de afgelopen jaar nooit iets in
de wijkafdeling van Vlissegem. We maken ons de bedenking dat we als oudervereniging
van de gehele school toch ook eens een activiteit in Vlissegem zouden moeten
organiseren. Op dit moment kan misschien ten onrechte het idee bestaan dat de
ouderwerking van de school uitsluitend een aangelegenheid van de
hoofdvestigingsplaats in de Grotestraat is. Werner besprak dit voorstel eerder met
mevr Merchiers.
Wij begrijpen dat het praktisch niet voor de hand ligt is iets “groot” te organiseren in de
gebouwen van de wijkafdeling, maar we denken nog na over een haalbaar initiatief.



Dufraing en Dewit
We kregen ondertussen een prijsvoorstel.
Eigenlijk zou het beter zijn dit eventueel opnieuw in zaal d’Annexe te programmeren.
Gezien dat misschien moeilijk haalbaar is in dit schooljaar houden we het warm.
Werner vraagt ondertussen bij de cultuurdienst de modaliteiten voor het zaalgebruik
na. Wat kan / wat mag in de zaal georganiseerd worden.

