Verslag ouderraad de krinkel, 05 september 2016 om 20:00 uur
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Directeur Kathleen, Juf Tanja, Ellen, Valerie, Ann, Gloria, Frank,
Patrick, Peter, Jurgen
Verontschuldigd:: Verslag: Jurgen

1. Verwelkoming nieuwe leden / aanpassen ledenlijst / opvolging voorzitterschap
Jurgen wordt nieuwe voorzitter, zal met inge bekijken wat er nog moet aangepast
worden.
Gloria neemt de rol van secretaris op zich.
2. Goedkeuring vorig verslag
Geen opmerkingen, verslag mag op de website geplaatst worden.
3. Evaluaties
a. hot dog kraampje bij rapporten juni
=> Alle 200 hot dogs werden verkocht, drankverkoop was beduidend minder
dan het jaar ervoor. Vorig jaar was het laatste oudercontact wel op een woensdag.
Het verschil in opbrengst voor drank alleen, was 200€. Totale winst bedroeg 451€.
b. Schoolfeest
=> Wederom een succes, veel volk en goed weer
4. Dag van de leerkracht woensdag 05/10/2016
Dit jaar gaan we kleine attentie geven , een flesje cava.
Ann gaat eens horen bij wijnhandelaar, Valerie bij ’t Soete Huys
5. Agenda nieuw schooljaar + organisatie van activiteiten/nieuwe initiatieven
- Kwis : nieuwe editie zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2017. Werkgroep :
Ellen, Patrick, Peter & Jurgen. Eerste vergadering op 13/10/2016.
- Fluo is Top actie. Vanaf herfstvakantie tot datum nog nader te bepalen en te
synchronizeren met Krinkelrups. Prijsjes voor leerjaren 1, 2 & 3, filmvoorstelling voor
leerjaren 4,5 & 6; juf & meester mogen ook meedoen!
- Wijnverkoop eind december: vraag werd gesteld om wijnverkoop samen te
organizeren. Ouderraad de Krinkel is akkoord om mee te doen, wordt nu ook nog
voorgelegd op ouderraad krinkelrups
- Legonamiddag : Mogelijke data voor dit najaar zullen spoedig gecommuniceerd
worden
- Kraampjes bij eerste oudercontact (op 27 oktober 2016) en laatste oudercontact (26
juni 2017)
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6. Info-avonden 12-13 &15/09/2016
- Er zal niets speciaals gedaan worden tijdens de infoavonden; zullen later data
communiceren en oproep lanceren om ouderraad te vervoegen of eventueel bij één
of andere activiteit te helpen
7. Ontbijt je Fit op 02/10/2016 : update werkgroep
Ontbijten kan vanaf 9h00 tot 11h00. Er worden +/- 300 mensen verwacht.
Prijs werd met 1€ verhoogd t.o.v. vorig jaar. Er wordt ook een fietstocht
georganizeerd tussen 8h30 en 9h30.
Er zijn springkastelen en een bewegingsmoment met juf Leyla voorzien.
Dit jaar zijn er twee 'bedienings' tafels voorzien, grotere perculator en aparte boter
Inschrijvingsformulier wordt deze week (woensdag 7 september) verdeeld
8. Kasverslag
- Winst van 451€ (hot dog kraampje) werd overgemaakt op de rekening.
Momenteel staat er 2499,04€ op de rekening, 200€ in kas
9. Varia en info van de directie
- Het nieuwe jaarthema : 'Over helden'. Op 30 september is er een vriendschapsdag,
grote start van het nieuwe thema.
- 2 nieuwe leerkrachten: juf Nancy (6D, duo baan met juf Martine) & meester Jeroen
(turnen)
- nieuwe middagopzichtster Natalie ter vervanging van Kris, die met pensioen is
Nog enkele data van geplande activiteiten:
- Spaghetti avonden vinden plaats op vrijdag 20 & zaterdag 21 januari 2017
- Schoolfeest op zaterdag 17/06/2017
- Einde schooljar op 30/06/2017, 11h40 (laatste oudercontact op 26/06/2017, op
27/06/2017 receptie zesdejaars)
10. Varia van de ouders
- Op het nieuws was er een item over subsidies voor het bouwen van de turnzaal
=> Momenteel is dat ingewikkelde dossier in handen van het schoolbestuur
11. Vastleggen data volgende vergaderingen
Data: di 18/10/2016 do 08/12/2016, di 24/01/2017, do 09/03/2017, di 25/04/2017, di
06/06/2017

Met vriendelijke groeten,
Jurgen

Frank

Gloria

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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