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1. Evaluatie activiteiten
Receptie: was prima, lekkere hapjes, sfeervolle verlichting en decoratie, … de nieuwe locatie
(zaaltje kleuters) is een verbetering, maar betekent wel wat extra werk.
Kwis: was een groot succes! Er waren 24 ploegen. En er kwamen veel positieve reacties.
Aandachtpunten voor volgend jaar: straffere beamer huren, beter 4 boxen voor de kwaliteit van
het geluid, 4 verbeteraars, meer wijn en hapjes voorzien, die waren op voor het einde.
Boekenverkoop Davidsfonds: de opbouw en afbraak zijn prima verlopen. Op 24 april is er de
dankreceptie en dan weten we wat de opbrengst van deze activiteit is. Er is in ieder geval goed
verkocht.
2. Geplande activiteiten
Familiefietstocht 29 maart:
Er is een tocht uitgestippeld van ongeveer 30 km, de deelnemers vertrekken in groepjes en
krijgen een kaartje mee. We komen allemaal samen op een picnickplaats. En dan keren we
terug naar de school, waar nog een drankje is voorzien (vrije bijdrage). We zorgen ook voor een
bezemwagen.
Het vertrek is voorzien om 10 uur.
Verkoop paaseitjes:
De verkoop loopt, er wordt nog een herinnering met de kinderen meegegeven en via facebook
en mail.
De best verkopende klas van de lagere school en de best verkopende klas van de kleuters
krijgen een beloning (een uitstap, speelgoed).
Zaterdag 21 maart spreken we af op tandem 2 om de zakjes te vullen, om 10 uur.
Schoolfeest 30 mei:
Het wordt een talentenjacht met optredens. Het oudercomité zorgt voor
 Het eten
Er zullen frietjes en hamburgers zijn en een ijsjeskraam.
Er kan ook ’s middags of ’s avonds gegeten worden (voorgerechtje/hoofdgerecht), met
inschrijving. Nicolay en het kookteam stellen het menu samen. Eva zorgt voor de brief, die zal
begin mei meegaan met de kinderen. Inschrijvingen moeten een week op voorhand binnen zijn.
Eva, Bart en Michiel maken de laatste week de envelopjes met de bestellingen.





De toog: Geert zorgt voor de bestellingen bij de brouwer.
Tenten: tent van straatfeest Steenakker huren, nog andere?
Decoratie: de versiering wordt gemaakt door de kinderen, maar wij zorgen voor het
tafelpapier, servetten en een bloemetje.

Wordt vervolgd op de volgende vergadering (5 mei).
Papa’s nacht 5 juni: Wannes, Hans en Geert bereiden dit voor, bedoeling is om met een groep
papa’s en kinderen een nachtje in de buurt te gaan kamperen.
Nieuwe voorzitter: er zijn nog geen kandidaten.
3. WC’s verfraaiing
Wannes en Tom hebben een plan gemaakt met bijhorende kostenraming. Er wordt beslist de
werken zo uit te voeren en te starten in de paasvakantie.
Wannes zal een mail rondsturen om de juiste momenten af te spreken. In de eerst fase hebben
we vooral enkele handige Harry’s nodig, daarna kunnen we met meer mensen schilderen en
afwerken.
4. Nieuws van de directie
De nieuwe inschrijvingen voor geboortejaar 2013 zijn net gestart. Er zijn al 35 inschrijvingen,
het maximum is 45.
5. Varia
De geluidsinstallatie die is aangekocht, moet geruild worden, voldoet niet. Geert bekijkt dit.
Wim bestelt opnieuw fluo-hoesjes, 500 stuks.
Er is overleg geweest over een mogelijk vervolg op de jaarmarktloop: wat kan er dit jaar? Een
mogelijkheid zou zijn een Spartacusrun, de school zou dan voor een stuk van het parcours
kunnen zorgen. We volgen dit verder op. ‘Mortsel loopt’ verschuift naar het voorjaar (mei).
Volgende vergadering op dinsdag 5 mei om 20.30u in de refter van Tandem 2

