Verslag GO!ouders 6 mei 2019
Aanwezig: Bart, Anne, Lieve, Els, meester Jimmy, Liesbet, Nel, Joke, Wim, juf Melaney en Kris (verslag)
Verontschuldigd: An, juf Shari, Leen

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Opvolging toneelvoorstelling/auteurslezing
Aantal kinderen: LV 43 kleuters 101 lager / PK 96 kleuters 191 lager.
Leerkrachten kunnen zelf keuze maken; GO!ouders financiert.
• Actie van 30CC, STUK, Nieuwstedelijk, fABULEUS, etc. spreekuur waar school mogelijkheden kan
bespreken: 17/5/2019 15u-17u30. Interessant voor leerkrachten.
• ‘Digitale Wolven’ is een alternatief: leuke kennismaking met programmeren. Deze workshops
worden ook op school gegeven @50EUR per klas. https://www.digitalewolven.be/workshops/tot12-jaar

3. Soep- en ijsverkoop
•
•

Soepverkoop uitgesteld tvv klimaatmars 15/3 -> start schooljaar 2019-2020; mooi als dat samen
met Tewerkstellingsproject Den travak kan. Begin volgend schooljaar op te nemen door
GO!ouders team.
Ijsverkoop 14/6: Lieve vraagt naar eetbare kommetjes bij ijsverkoper
o Flyer
o PK: An S. + Els vraagt helpers
o LV: Anne en Lieve scheppen; Joke komt helpen opruimen

4. Evaluatie spaghettifestijn 9/2
•

Evaluatie
o Goed verlopen
o Dessertenbuffet geslaagd; alles was op. Volgend jaar meer voorraad. Zeker chocomousse.
o Els, Joke, Nel willen ook wel blijven helpen als kinderen van school af zijn: inkleding en
toog!
o Opruim is altijd wat moeilijker; nooit gevoel dat alles gedaan is, maar dat zal altijd zo zijn.
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•

Provisoire data volgend jaar
o Mosselfeest 17/11
o Spaghettifeest 8/2

•

Idee om frigo aan te kopen voor school? Te bekijken.

5. Evaluatie Schoolfuif
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danku Wim – zonder Wim geen fuif ☺
Geslaagde editie
Veel kinderen hebben superenthousiast meegeholpen
Veel helpers
Eten en drinken was bijna allemaal op
Druk kaarten & affiches online besteld; financieel veel interessanter
Twist and drink was geen succes
Samenwerking met DJ was niet ideaal
Volgend jaar denken aan oordopjes
Opbouw en afbouw: meer helpers
Voorverkoop moet wat meer gestuurd worden; enkel zesde is niet genoeg; naar volgend jaar
misschien ook met steunkaarten werken?
Foto’s getrokken – verspreiding moeilijk met GDPR
Mooie opbrengst
Volgend jaar: zaterdag 28/3/2020

6. Heemtunes en BBQ 7/6/2019
•
•
•
•

Op algemene vraag nieuwe editie heemtunes
Zelfde concept als vorig jaar: school, buurt, scouts, ZIP (Zon in Putkapel) uitnodigen. Momenteel 2
groepjes die meespelen. Oproep naar muzikanten moet nog gelanceerd worden.
Voorafgaand BBQ. Vlees(alternatief) wordt voorzien.
Langveld doet mee
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•
•
•
•
•

•

Drank: prik en tik – inclusief koelcel
Statafels van school
Vlees(alternatief) leverancier en organisatie: Delhaize / Renmans / Colruyt / Buurtslagers – Kris en
Liesbet vragen offertes: bv. 2x vlees, 1x vis en 1x vegetarisch
Op affiche vermelden: ‘ook welkom om gewoon mee te eten zonder BBQ’
Nodig:
o 4 BBQ-toestellen zou voldoende moeten zijn: 2 van de scouts en 2 van Els (?)
o Oproep naar bakkers, muzikanten en helpers
o Wim vraagt scouts voor toestellen en bakkers
o Helpers: Jimmy, Wim, Kris
Verzekering: elektronica en activiteit. Wordt geregeld.

Echt slecht weer: annuleren. Navragen bij vlees(alternatief)bestelling.

7. Schoolfeest langveld en putkapel
•
•

LV op 11/5: Camping Kareltje
Dessertenbuffet werkt. Voldoende helpende handen.
GO!ouders reclame! Lieve zoekt folder vorige keer op.
PK op 22/6: Circus

8. Opvolging Lieve en Els
•
•

Gevraagd: engagement 2 jaar voorzitterschap
Kandidaten kunnen zich melden bij Els en Lieve
GO!ouders reclame maken begin schooljaar voor nieuw bloed
o Picknick als startsein nieuw werkingsjaar GO!ouders
o Was succes bij start schooljaar PK 2018-2019
o Bv. LV: “langste tafel van Langveld”

9. Varia
•

13/6 GO!ouders met hapje en drankje
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Actiepunten
•
•

Opvolging punten in verslag
Zet PROVISOIR in je agenda: feestmomenten volgend schooljaar: mosselfeest 17/11/2019,
spaghettifestijn 8/2/2020, schoolfuif 28/3/2020.

Volgende vergadering:

Donderdag 13 juni om 20u (tot ongeveer 22u) in PK
Van harte welkom met een hapje en drankje
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