VERSLAG DONDERDAG 3 DECEMBER 2020
AANWEZIG
Jos, Dimitri, Helwig, Evy, Stefanie, Michaël, Dirk en Matthias

AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Lees initiatief
Sint
Kerstrozen/kaarsen
Eetfestijn
Sponsoring
Website
Varia

LEES INITIATIEF
-

Vanaf december 2020 zullen kinderen van de lagere school s ’ochtends, voor schooltijd, de kans
krijgen om te lezen in een aantal nieuwe boeken. Deze boeken worden aan Triangel Pamel
geschonken door de ouderraad.

SINT
-

Sint zal op vrijdag 4 december rond 9u aankomen met paard en kar
Sint zal de hele dag in de turnzaal blijven wegens Corona maatregelen.
Beelden zullen gemaakt worden door Dirk met Drone als het weer het toelaat. Jos neemt foto’s

KERSTROZEN
-

Verkoop loopt goed
Mededeling bij betaling wordt niet altijd correct gebruikt, maar betalingen komen zeer vlot binnen
Herinnering wordt op facebook en Gimme gepost
Tussen 8 en 11 december sturen we nog een mail met de vraag om bij afhaling je bestelnummer mee
te brengen. Ook de afhaaluren zullen we nog meer specifiëren.
Jos zal aan Juf Peggy nog een herinnering sturen voor gebruik van ’t Sportvlot
Ann brengt de kaarsen naar school, Helwig de kerstrozen
Voorstel van Ann om zakken aan te kopen voor verdeling van de pakketten. Te koop bij AVA voor de
prijs van €45,98 voor 250 stuks

EETFESTIJN
-

Bestel en afhaalsysteem van kerstrozen loopt vlot, dus dit zullen we ook gebruiken voor het eetfestijn
In onze communicatie kunnen we best vermelden dat de mensen een zak meebrengen
Welke gerechten en hoeveel menu’s gaan we aanbieden?
Aperitief: Cava
Voorgerecht: Tomatensoep
Hoofdgerecht
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-

Vis ->Zalms, vlees->varkenshaasje met 2 sauzen, vegetarisch, balletjes in tomatensaus en vegetarische
schotel voor kinderen. Keuze tussen frieten en puree.
Dessert: Ann doet navraag voor dessert
Jos doet navraag voor wijnen
In keuzemenu van website is het mogelijk om extra keuze aan te bieden (vb. frieten, puree, dessert,
fles wijn,…)
Afhaling zowel op zaterdag 6 februari namiddag tussen 16u en 18u30?, zondag 7 februari tussen
09u30 en 12u?
Helwig contacteert Traiteur Vlassenbroeck voor definitieve prijzen en informeert voor verpakking en
leveringswijze(koelwagen,…)
Tombola met als hoofdprijs fiets=> Jos informeert bij sponsor

SPONSORING
-

Dimitri heeft sponsorpakket samengesteld
Wat bieden we aan, aan onze sponsors?
ü Flyer bij levering maaltijden eetfestijn
ü Vermelding in programmaboekje van schoolfeest
ü Reclameruimte op website/Facebook: Dirk maakt voorstel op website die we kunnen tonen
aan mogelijke sponsors

WEBSITE
-

Bij verkopen via de website, zullen betalingen steeds via overschrijving moeten gebeuren

VARIA
-

-

Dinsdag vergadering met Koogo.
ü Wij vallen onder ouderwerking. Koogo raadt aan om een een decretale ouderraad op te
richten.
ü We laten aan Koogo weten dat we graag een begeleidingstraject willen. Stefanie neemt
contact op met Koogo en Juf Peggy. Verkiezing voor scholenraad is op 1 april 2021
ü Gelden worden beheerd vanuit de ouderwerking, niet vanuit de scholenraad
Wafelverkoop heeft €250 meer opgebracht dan vorige jaar. Maar kosten waren hoger, dus winst is
€20 lager
Subsidie van de gemeente werd op 23 november toegekend
Krant ‘Pamels Triangelke’ publiceren we op Gimme en website in de laatste week van het eerste
trimester
In mei plannen we een bloemenverkoop
Zijn de zakgelden voor de klassen gelijk gebleven? Jos bevestigt dat dit geld nog steeds beschikbaar is.
Bijvoorbeeld voor knutselmateriaal voor het maken van nieuwjaarsbrieven.
Meer onze aankopen voor de school en acties die we ondernemen promoten via sociale media

REMINDER
-

Volgende vergadering is gepland op dinsdag 12 januari 2021
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