Verslag ouderraad de krinkel, donderdag 08 december 2016 om 20h00
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Kathleen (Directie), Lindsay (juf), Ellen, Valerie, Patrick, Peter & Jurgen,
Verontschuldigd: Ann, Gloria & Frank

Verslag: Jurgen
1

Goedkeuring vorig verslag
=> Geen opmerkingen bij het verslag. Verslag kan op de website geplaatst worden en
via Gimme eens doorgestuurd worden.

2.

Evaluatie kraampje rapporten

=> Voor de croques volgend jaar enkel wit brood te voorzien (bruin brood werd
nauwelijks genomen dit jaar). Er werd ook weinig jenever verkocht. Misschien cava nemen,
dat verkoopt beter.
Kwis – update werkgroep

3.

=> Er is nog steeds geen presentator gevonden. Er zal eens bij de juffen gepolst
worden of dat er iemand of duo ervoor te vinden is om de kwis te presenteren.
=> Er zal bericht via Gimme verspreid worden om te kunnen inschrijven.
=> Flyer voor de kwis op spaghettiavonden
4.

Gimme kanaal ouderraad Krinkel

=> Er werd geopteerd om geen apart Gimme kanaal op te richten. Wel gaat verslag
van de vorige vergadering eens via Gimme verspreid worden.
5.

Fluo is Top actie

=> Op woensdag 21/12 zullen er koekjes worden uitgedeeld aan de kinderen die hun
fluo hesje dragen. Patrick gaat voor de koekjes zorgen. Ellen, Jan & Peter zullen instaan voor
de verdeling van de koekjes en er zal nog een mailtje gestuurd worden voor eventueel nog
meer helpende handen.
6.

Kasverslag

=> Winst van de ‘Ontbijt je fit’ actie werd gestort op de rekening, net als de subsidie
voor socio culturele doeleinden door de geneemte. Momenteel staat er 2655€ op de rekening
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7.

Varia en info van de directie

=> Op dinsdag en donderdag voor de vakantie zijn er Kerstbezinnings momenten
voorzien in de kapel van de Regenboog.
=> Spaghetti avonden in januari (20 & 21). Hulp voor het klaarzetten van de tafels is
altijd welkom
=> Op donderdag 22 december, actie ‘Warmste Week’ op speelplaats vanaf 15hr
8.

Varia van de ouders
=> /

Volgende vergadering op dinsdag 24 januari 2017

Met vriendelijke groeten,
Jurgen Moonen
Voorzitter ouderraad.
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