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Info vanuit de school
Cera: project evenwichtsparcours
Kinderen moeten zinvol bezig zijn tijdens hun vrije tijd. Parcours kost 4000 EUR. Cera wil maximum
2000 EUR spenderen. Hier zal ook een deel van de opbrengst van het mosselfeest en het
winkelcentrum voor gebruikt worden.
Aanvraag is vertrokken en maart hebben we een beslissing.
Evenwichtsparcours moet niet betegeld worden, is niet zo hoog.
Digibord 4de leerjaar september
Dit wordt gefinancierd door het mosselfeest.
Carnaval
Er zal opnieuw een stoet zijn. Dezelfde route als vorig jaar.
Voorafgaand zal er een gekke week georganiseerd worden. Vb gekke harendag, gekke schoenendag,
enz. Brief gaat volgende week mee met de kinderen.
Kleuterschool krijgt frietjes en lagere school hotdogs.
Varia
Kerstdrink
Chocomelk opwarmen gaat niet snel genoeg.
Warme chocomelk in de kleuterschool is niet meer nodig. Koude chocomelk is gemakkelijker.
Kinderen die vertelden waren niet echt duidelijk hoorbaar. Misschien micro of binnen zingen. Wordt
bekeken.
Speelhuis: plaat
Juf Noor heeft een aantal ontwerpen gemaakt. Hier wordt nog verder aan gewerkt. Misschien een
pijl waar de kindjes op spelen (logo school)
Rekening speelhuis
Er gaat een nieuwe ballenvanger aangekocht worden.
Er is een licht geplaatst om naar het speelhuis te gaan. De man van Tess heeft zijn werkuren
gesponsord om deze te plaatsen. Waarvoor onze dank!!!
Folder school
Er is een folder gemaakt omdat er volgend jaar niet zoveel instappers zijn in Pulle. Deze worden bij
de Blockendoos gelegd en de onthaalouders en verdeeld in de straten grenzend aan Pulle.
Mooie folder die uitnodigend is.
Verzekering
We zijn niet verzekerd, maar niet aansprakelijk tenzij het om een grove fout gaat.
Je kan je verzekeren, bv voor 10 vaste dagen en 60 mandagen is het 315 EUR ogeveer.
Marie-Ann gaat uitzoeken wat het verschil is tussen een vzw en een feitelijke verening. Hoe het dan
zit met verzekering enz. Wordt dus nog vervolgd.

Wafelslag
Bestellingen komen binnen. Dat loopt.
Leveringsdatum wordt nagekeken door Pieter.
Wafels moeten klaargezet worden in de turnzaal of op de tafels in de refter.
De verdeling gebeurt op 8/03/2017 om 19u.
Tussen 19.30u en 20.30u kunnen de mensen de wafels afhalen.
Vicky, Annick, Glenn, Marie-Ann, Philip, Ilse, Jessica komen helpen klaarzetten.
Aankoop materiaal Thunderbowl
Glenn heeft voor glazen en tassen gezorgd, waarvoor dank.
Er is bij Thunderbowl een bestekbak, borden en tassen gekocht via veiling.
Thermossen zijn aangekocht. Er was een actie met thermossen. 2 werden aangekocht voor de school
en 2 voor de oudervereniging. Die staan op de zolder om te gebruiken tijdens activiteiten
georganiseerd door de oudervereniging.
Pulle, dorp vol plezier
Het idee is dat er eetkraampjes zullen staan die uitgebaat worden door de verschillende
verenigingen. Deze dag zal doorgaan op 20 mei 2017. Er zal gewerkt worden met 1 kas en de
opbrengst zal verdeeld worden over de verschillende verenigingen.
Er zal ook kinderanimatie georganiseerd worden.
Dit is het idee van Pulle, dorp vol plezier.
Er zal op 15 februari een vergadering zijn in de parochiezaal om verder te bespreken om 20u.
Jessica zal hier naartoe gaan.
Verenigingquiz 11-03-2017
Zien of we een team kunnen samenstellen om deel te nemen aan de quiz.
Penny, Marie-Ann, Viki, Glenn, Jessica, Ilse. Anderen kunnen zich nog aansluiten.
Schoolraad
Annick en viki blijven zetelen in de schoolraad.
Hobbynamiddag
Op 01-02-2017 werd de etalage gezet. Er worden foto’s getrokken van de verschillende hobby’s. De
foto’s mogen rechtstreeks naar Jurgen, Christel, en Philip gemaild worden zodat deze op de
voorpagina van de schoolwebsite kunnen worden gezet en ook vooraan aan school kunnen
opgehangen worden. Evt ook de FB-pagina plaatsen om reclame te maken.
Er worden ook pannenkoeken gereserveerd in de cafetaria.
Clown Kriekske zal optreden voor kleuters.
11 maart wordt er klaargezet in de klaslokalen en de muzische zolder vanaf 13u.
12 maart hebben we nog wat helpers nodig (helpen bij een hobby en cafetaria) Ilse zal hiervoor
mensen bellen.
Leerlingen mogen banken per 4 zetten op vrijdag en ook leegmaken bovenaan.
11 maart klaarzetten vanaf 13u:
Helpers: Sofie en Gert, Ilse, Viki en Bart, Jolanta (na 15u), Pieter, Penny
12 maart helpers:
Tess en Annick: pannenkoeken bakken gaan we doen op inductievuurtjes en pannen.
Inductievuurtjes mogen van de school gebruikt worden. Pannenkoekenpannen worden meegebracht
door Penny, Annick en Ilse
Katleen: kindertoog
Penny, Annick, Dries, Jolanta komen helpen
Marie-Ann: zal de inkom doen bij clown Kriekse en de kleuters krijgen een drankbonnetje.
Penny doet de aankopen in de Hanos.
Pieter zorgt voor wisselgeld.

Fuif
Fuif zal doorgaan op zaterdag 29 april 2017
Old School dance party. De affiche is al klaar.
Danny zal de zaal ’t Anker sponsoren. Nicolas van Belfius sponsort 200 EUR voor de draaitafel.
Enkel het drukwerk moet nog betaald worden door ons. Ongeveer een 200 EUR voor het drukwerk en
eventueel jetons laten maken die ook voor andere activiteiten kunnen gebruikt worden.
Voor het drukwerk werkt de school samen met CopyX in Nijlen. Daar kan gevraagd worden of het
drukwerk kan gesponsord worden. Ze zullen dan ook op de affiche kunnen gezet worden.
Voorverkoop: ’t Anker, Fritstop en Asterix
In de loop van maart worden briefjes meegegeven met de leerlingen met de mogelijkheid om
kaarten aan te kopen. Geld kan dan via de leerlingen aan de school gegeven worden.
Voor de fuif worden er nog flyers meegegeven met de kinderen. Er wordt ook nagevraagd of deze
mogen meegegeven worden in de scholen in Groot Zandhoven.
Er komt een melding in de Uit in Zandhoven
Er wordt nog langsgegaan op de gemeente voor de plakpalen
Er komt nog een standje aan de school om reclame te maken.
Affiche aan de school om reclame te maken, ook in de voetbalkantine, cafés, …
Fuif is van 21u tot 03.00u. Inkom is 5 EUR in voorverkoop. Ouders die via de school inschrijven:
kinderen nemen het geld mee naar school.
Hiervoor zijn er 17 helpers nodig:
- Vicky en Bart, Glenn en Ellen, Annick en Dries, Sofie en Gert, Philip, Pieter, Ilse en Luc.
- Warme oproep aan leerkrachten om ook te komen.
Penny hoort voor bandjes om te sponsoren.
Elk lid krijgt 10 kaarten, zodat deze ook kunnen verkocht worden. Je moet niet ronselen, maar als
de vraag komt, kan je ze verkopen.
Winkelcentrum
Donderdagavond 30-03 is het bloemschikken. Iedereen welkom om te komen helpen.
Bakker is ook van de partij. Als je iets lekkers kan maken of iemand kent die iets lekkers kan
maken, mag dit altijd doorgegeven worden.
Eventueel vermelden op de uitnodiging van het oudercontact: reclame maken voor het
bloemschikken. Wordt bekeken.
Schoolfeest
Springkasteel: juf Ellen kent nog iemand. Sofie zal horen bij CM of het springkasteel vrij is.
Varia
Er komen uren vrij voor een zorgleerkracht.
Leerlingen hebben bloemstukken gemaakt en uitgedeeld bij de oudere mensen in het dorp (initiatief
van ziekenzorg). Vraag om dit ook te communiceren naar de ouders toe. Ouders waren nu niet op de
hoogte.

