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1. Financiële toestand
- Zichtrekening: 1054,06€
- Kas: 470,96€
- Spaarrekening: 8921,76€
- Totaal: 10446,78€
-

-

-

De winst, die we boekten:
o kalender: 760€
o Kerstmarkt: 496€
o Mosselen: 2077€
Er werden 2 digitale borden aangekocht door de ouderraad en 2 door de school. In
de kleuterschool verplaatst het bord zich elke 2 dagen naar een ander lokaal. De
andere borden staan in het eerste, tweede en derde leerjaar. In het derde leerjaar is
er zelfs geen ander bord meer aanwezig. We leasen deze borden voor 5jaar. De 4
borden staan op schoolwerkingstoelagen. De ouderraad zal jaarlijks het bedrag
storten aan de school.
Vermits we nog een aanzienlijk bedrag op de rekening hebben staan en er nog een
paar activiteiten volgen, vroegen we ons af welke kosten de ouderraad nog op zich
zal nemen dit jaar.
We sponseren de bosklassen: 60kinderen x 25€/kind= 1500€
Daarbuiten zal de ouderraad ook de 10 extra I-pads aankopen, die in de
verschillende klassen kunnen circuleren.

2. Gele brieven
 geen brieven ontvangen.
3. Activiteiten
Kerstmarkt: nabespreking
- Vlot verlopen.
- Minder tevreden over het vlees. Misschien dat we volgend jaar eens een andere
leverancier moeten vragen. Suggestie: Dami op de Liersesteenweg.
Kalender:
- De extra kalenders, die we bijbesteld hebben, werden niet verkocht. Dar dienen we
dus volgend jaar niet meer te doen.
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Wafelverkoop:
- Ils maakte een leuke flyer.
- Maandag na de krokusvakantie (11/3) zullen deze meegegeven worden aan de
leerlingen zodat deze ten laatste tegen 18/3 terug meegegeven kunnen worden door
de ouders.
- De wafels kunnen vrijdag 29/3 afgehaald worden.
Quiz:
- Datum: 15/2
- Quizteam meldt dat de laatste voorbereidingen getroffen werden. Hun draairun vindt
plaats op 7/2.
- Het blad met de taakverdeling wordt nog rondgestuurd.
- De alcoholvrije cocktails blijven. De Orval is niet meer beschikbaar. Deze wordt
vervangen door een Westmalle donker.
Musical:
- De Musical gaat door op 6/4/2019.
- Wie zou er zaterdagavond kunnen helpen tappen vanaf 19u15. De tap wordt
voorzien tijdens de pauze (ongeveer tussen half 9 en kwart voor 9)
Schoolfeest:
- Op het schoolfeest zullen we werken met een urban thema
o streetsoccer initiatie
o schoolrun
o krijtmuurschilderingen
o ‘urban’ snacks
o ...
4. Data volgende vergaderingen
- 4de vergadering: 25 april
- 5de vergadering: 6 juni (kaas- en wijnavond met ouderraad secundair)
5. Leerlingenaantallen op 1/2/2019
- Kleuters: 117 (i.p.v. 122 vorig jaar)
- Lagere school: 209 (i.p.v. 197 vorig jaar)

