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VARIA


Kwis ;-)

we hebben met een deel van de Ov deelgenomen aan de kwis van de Mariaschool van
Grobbendonk…. We hebben dat prima gedaan. Vgl met onze kwis: onze kwis is veel professioneler,
niveau ligt hoger, ‘catering’ is verzorgder.



Toiletjes:

Van enkele mama’s (vnl met dochters hier op school) kwam de vraag hoe het hier zat met de orde en
netheid op de toiletten. Ze merkten op dat hun kinderen problemen hadden met op school naar
toilet te gaan.
Toiletten worden dagelijks gekuist, handdoek dagelijks verschoond. 2 keer per week wordt er
geschuurd. Hiermee wordt er voldaan aan de voorschriften ivm hygiëne en veiligheid.
Wanneer de toiletten er extreem vies zijn bij controle, wordt de directie hiervan verwittigd.



Sportklassen:

650€ wordt er gesponsord vanuit de ov (voor broers en zussen die samen op kamp gaan)



Tenten:

Wendy heeft enkele leveranciers vgl:
Type hubo/gamma: 75€ a 100€
Professionele tenten: 500€
Leverancier gevonden die tenten gratis levert voor 99€ per stuk, 3x3m zonder zijwanden.
Na de paasvakantie wordt er besteld, wie graag tent voor zichzelf bijbesteld, kan dit door geven aan
Wendy
 Fit en Fundag 8 mei:
Ov trakteert alle lln die dag op fruit,
We zoeken nog vrijwillegers om mee fruit te snijden (vm)

INFO VANUIT SCHOOL:
 Winkelcentrum:
gaat door van 9.30u -12u, juffen zijn nog op zoek naar vrijwilligers om desserten te maken en om
donderdagavond te komen bloemschikken.
Tess gaat handje helpen in bakkerij bij Juf Katrien.
 Buiten eten:
Voorlopig nog te koud op buiten te eten (op de grond).
Omwille van veiligheidsredenen wordt er terug overgeschakeld op drank in brik ipv glazen flesjes.
Er wordt een prijsofferte gevraagd voor muurbanken. Kunnen meer lln op een bank zitten ipv op de
grond.


Wiff

Volgende week starten de sollicitaties, er zijn 3 kandidaten. Er wordt getracht nog voor de
paasvakantie een opvolger te vinden voor Wiff. We merken toch enige ongerustheid van ouders
hieromtrent.

EVALUATIE HOBBYNAMIDDAG:
Verhalenkat is te duur, niet erg veel inschrijvingen voor de kleutervoorstelling. Gelukkig toch geen
verlies gemaakt.
Meer Ice tea en fristi in kleine flesjes, ook extra chips bestellen.

