Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 07/11/2019

Aanwezig: juf Katia, juf Sarah, Lies, Annemie, Geert en Isabelle (verslaggever)
Verontschuldigd: Meester Kris, juf Tam, Bart en Vicky

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Verslag d.d. 24 september 2019
Evaluatie vlaaienslag
Kerstrun
Volgende vergadering

1. Verslag d.d. 24 september 2019
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

2. Evaluatie vlaaienslag



De vlaaienslag was een groot succes, tenzij dan dat een deel van de rijstvlaaien (48 ex.) te
hard gebakken waren en een aantal kriekenvlaaien (37 ex.) gehavend waren.
24 sportkoffers werden verdeeld onder alle klassen en de twee winnende klassen
ontvingen nog bijkomend sportmateriaal à rato van 80 euro. De kleuterschool ontvangt een
bedrag van €50 in cash voor de aankoop van sportmateriaal te gebruiken tijdens de speeltijden.

3. Kerstrun




Yves engageert zich opnieuw voor de catering.
Annemie bezorgt Isabelle de afrekening van Albo voor de hoeveelheden drank.
De prijslijst moet worden aangepast (o.m. Duvel (3 euro) i.p.v. Vedett en portie gebakken
rijst (3 euro? => bevragen bij juf Tam).

















Geen kerststollen meer, maar een gelukskoekje. Isabelle gaat morgen navraag doen in de
Thaise winkel.
Isabelle doet navraag bij Fonteyne wat betreft de glutenvrije hamburgers.
Yves maakt 40 liter pannenkoekendeeg.
De prijslijst en affiches moeten worden aangepast!
Maximum 30 liter soep, 500 hamburgers en 100 porties gebakken rijst met kip.
Isabelle bevraagt bakkerij Alexandria m.b.t. de levering van 350 pistolets, 350 piccolo’s en
25 stokbroden. Juf Sarah haalt 20 glutenvrije broodjes.
Gadget: 600 ex. lichtgevende stekelbolhalsketting (Annemie bestelt).
Hoezen voor 20 partytafels: meester Kris vragen of hij dit kan reserveren bij de gemeente.
Voorinschrijvingen: één euro in een envelop. Brief en envelop worden aangepast.
Gebakjes en vorkjes voor de gebakken rijst voorzien (juf Tam bevragen).
Servetten kopen.
Yves bevragen of Albo gratis gadgets kan leveren: mutsen, handschoenen, buffs, …
De fietsenparking is niet bereikbaar wegens een evenement in het CC (Natalia en Jef
Neve). Er wordt(en) (een) alternatieve ingang/fietsparking voorzien. Dit zal nog apart
worden gecommuniceerd.
Navragen of Vicky nog wil rijden met de camionette.

4. Volgende vergadering(en)
De volgende vergadering gaat door op maandag 18 november 2019 in de leraarskamer van de
kleine Cade.
Graag hapje of drankje meebrengen aub .

