
 

 

Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 03/12/2019 

 

Aanwezig: meester Kris, juf Katia, juf Sarah, Bart, Annemie, Vicky, Lies, Geert en Isabelle 

(verslaggever) 

Verontschuldigd: Juf Tam 

 

Agendapunten: 

1. Verslag d.d. 18 november 2019 
2. Kerstrun 
3. Volgende vergadering 

 

1. Verslag d.d. 18 november 2019 

 

Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

2. Kerstrun 

 

 Rode Kruis: De overeenkomsten zijn getekend en worden terugbezorgd aan het Rode 

Kruis (Isabelle). 

 Broodjes: bakkerij Alexandria (Berchem) kan de dag zelf zorgen voor de levering van 350 

pistolets, 350 piccolo’s en 25 stokbroden. Juf Sarah haalt 20 glutenvrije broodjes bij 

bakkerij Tine (Hemiksem). Isabelle doet navraag naar de korting. 

 Glutenvrije hamburgers: Fonteyne levert 20 glutenvrije hamburgers van elk 100 gram. 

 Pannenkoekenplaat: Dankzij juf Sarah kan de SPR beschikken over een bakplaat voor 10 

pannenkoeken. 

 Prijslijst en affiches: Bart doet de nodige aanpassingen (worden gezamenlijk overlopen). 

 Bakplaat: Bart heeft een bakplaat voor hamburgers gekocht. 

 Overzicht per kraam: zie bijgevoegde excel-sheets. 

 Thermossen: Deze aankoop is verantwoord voor de choco en de glühwein (3 ex. Van 5 

liter). 



 Bellenblaaszeep: Isabelle doet het nodige om 4 bussen van 5 liter te bestellen. 

 Gadgets: 600 ex. lichtgevende stekelbolhalsketting werden besteld. 

 Helpende handen: juf Sarah stelt een schema op. 

 Aandachtspunten/vragen gemeente: 

o Het is mogelijk om de twee groepen van de gemeente te gebruiken. De prijs van 

de groep gehuurd door de SPR bedraagt +/- 200 euro. Volgend jaar zal worden 

bekeken of het materiaal aangeleverd door de gemeente voldoende is, zodat deze 

kost kan worden vermeden. 

o Er zal veel verlichting worden voorzien door de gemeente. 

o De gemeente vraagt waar de hoogtewerkers zullen staan. Dit is belangrijk voor de 

kerstbomen die de gemeente zal plaatsen. 

 Vraag van de werkgroep schoolfeest: Mogelijk om de bellenblazers te lenen? Het 

antwoord is positief mits de bellenvloeistof door de werkgroep zelf wordt aangeschaft. 

 Parking: Er werden door het CC afspraken gemaakt met Delhaize en SKM naar aanleiding 

van het gelijktijdig optreden van Nathalia in het CC. 

 

3. Volgende vergadering(en) 
 

De volgende vergaderingen gaan door op: 

 dinsdag, 28 januari 2020, 

 dinsdag, 18 februari 2020, 

 maandag, 23 maart 2020, 

 dinsdag, 21 april 2020, 

telkens om 20 uur in de leraarskamer van de kleine Cade. 

Graag een hapje of drankje meebrengen aub . 

 


