Verslag ouderraad de krinkel, 23/10/2017
Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht
Aanwezig: Peter, Els, Ellen, Jurgen, Frank, Kathleen (D), Valerie, Juf Lies, Gloria
Verontschuldigd: /
Verslag: Gloria
1. Goedkeuring vorig verslag
Verslag reeds op Gimme
2. Dag van de leerkracht:
Koffiekoeken waren zeer lekker !
3. Krinkelzoektocht:
Zeer tof
Niet té gemakkelijk
Leuke weetjes (ook voor de ouders)
115 kinderen (32 kleuters-63 lager onderwijs)
Toffe App (code bij inschrijving), ook leuk zonder app.
Opkomst iets lager dan verwacht (270 kleuters- 600 lager onderwijs: ± 10%
4. Rapport kraampje:
Croques te voorzien
Voorstel: snoeptomaatjes, komkommer, ….?
Gloria haalt benodigdheden croques (Aldi) / Croque-toestel Ann VD
Nog 6 bakken drank te verkopen
Ook jenever voorzien; Cactus – Passievruchten – Citroen – appel – Choco
Jeneverglaasjes zijn nog aanwezig
Jurgen voorziet uurrooster: wie komt wanneer helpen
5. Fluo is top: start na herfstvakantie
Inschrijving : Helm op, Fluo is top reeds ok
Elk kind heeft spaarkaart: 1 sticker voor helm, 1 voor fluohesje
Bij volle kaart: prijs + verder sparen op poster
Volle poster: leuke prijs voor heel de klas
Film ook voor de klas die het meest spaart.
1 – 2 – 3: volle kaart = een prijs (kraampje)
Duur actie: ± 60 dagen

6. Wenskaarten:
Inpak bijbestelling volgende vergadering ma 27/11
Els heeft nog hulp nodig voor bijbestelling: Jurgen
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13 november moet alles binnen zijn
Overzicht + centen via de leerkrachten van 3 en 4
Kathleen maakt overzichtlijsten per klas
± 570€ kosten voor omslagen en drukwerk



7. Andere voorbereidingen
Lego-namiddag? Gloria informeert hoort verder (feb of maart)
Quiz werkgroep eerste samenkomst te plannen

8. Kasverslag
Winst Krinkelmysterie: 95€ (krinkel en krinkelrups samen)
Op rekening: 600€









9. Varia en info van de directie:
10 november: soep op de stoep
24 november: concert (600p max in kerk)
23 november: helpende handen nodig om alles klaar te maken voor het
concert
Fruitsubsidie voor de school is OK: (1x fruit/week)
10. Varia en info van de ouders;
Hoeveel kinderen doen dit schooljaar hun eerste communie?
Geen aanbod meer van zonnekind – zonnestraal?
o Abonnement voor de klas gestopt omwille van het feit dat er niet zo veel
met werd gewerkt in de klas en de toch wel in verhouding hoge kost
van €37 per leerling
o Als ouder kan je nog steeds abonnement nemen (zie website)
o Boekenboot zijn leesboekjes, deze zijn nog wel aanwezig in de klas
Warm eten
o Trage eters mogen geen 2 keer gaan ?
Dit werd ondertussen nagevraagd en zou geen probleem mogen zijn.
o Instappen kan wel, maar met een regelmaat
o Mogen kinderen drinken tijdens het eten?
Kinderen krijgen water en mogen bijvragen. Er zijn twee begeleiders en
soms moeten de kinderen even wachten tot ze bediend zijn.
o Soep en hoofdgerecht is voorzien in prijs
o Nu 52 warme eters (max. 60)

Volgende vergadering: maandag 27 nov 2017 19u30 Leraarskamer
Met vriendelijke groeten,
Jurgen

Frank

Gloria

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris
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