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Verslag vergadering Cade Schoolsportraad 19/9/2022 

 

Aanwezig: juf Katia, juf Sarah, meester Kris, juf Aline, juf Tam, Kim, Geert, Ellie, Vicky, , Jana, Bart, 

Birte (verslaggever) 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden 
 

We verwelkomen Ellie en alle leden stellen zich voor; 

 

2. Agendapunten 

 

2.1  Koekenslag 

Algemeen: 

- Voorlopig zijn er > 400 pakketten verkocht. Veel overschrijvingen. Soms enveloppen met enkel 

een voornaam. We lijsten de onduidelijke kopers op (zonder naam..); 

- Een deel van de gadgets is reeds toegekomen: zien er leuk uit; 

- Fake verkopen in A’laar: vervalste briefjes: 1 melding. Misschien eens contact opnemen met de 

persoon in kwestie om alle misverstanden uit te sluiten? -> volgend jaar aanraden om Cade 

hesjes aan te doen tijdens het verkopen van de pakketten; 

- Wat met winnende klassen? Vroeger 2 klasballen/klas: nu eerder speelplaatsballen die iedereen 

kan gebruiken maar de juffen houden ze in beheer. In kleine Cade is klein zandbakgerief in trek. 

Winnende klas kleine Cade: uitstap in buurt of een initiatie? Trampo? Wobbelen?  

Winnende klas grote Cade: uitstap? Zelf kiezen? 

- We gaan geen oproep doen voor helpende ouders op 13 oktober; We zijn met voldoende leden 

van de SSR aanwezig; Bedenking: ook vanaf 15u? -> lijkt ok; 

 

 To do’s: 

- Mail naar het 4de ivm uitstap vrijdag; Is laatste dag om te bestellen en ouders gaan dat vergeten 

meegeven -> mail is verstuurd door meester Kris (26/9); 
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- Woensdag 21/9: reminder bestellingen via mail versturen. In agenda’s laten bijschrijven van de 

kleuters; 

- Maandag 26/9 : tellen (dd 1/10: 3381 koekenpakketten); 

- Dinsdag 27/9: bestellen (en beslissen hoeveel meer: afronding gebeurt vaak naar boven, afh. 

van de koekjes (dd 1/10: 3920); 

- Ten laatste op 10/10 : aanlevering van stickers door Bart die in de agenda’s worden gekleefd: 

vergeet je koekenpakket niet af te halen; moeten de 11de plakken (Actiepunt -> Bart); 

 

2.2  Kerstrun 

 

Catering food/algemeen: 

 

- Catering standen: samen te beslissen wat we doen. Hiervan hangt materiaal en elektriciteit af 

alsook ingrediënten: 

o Hotdogs (+ veggie) 

 Hoeveel hotdogs? 400 (geen XL) 2€? 

 Broodjes via de mama van Liese (gratis) – Geert neemt contact op; 

o Hamburgers (+veggie) 

 Hoeveel burgers? (diepvries) 500: Geert bestelt bij groothandel; 

 Broodjes via de mama van Liese (gratis) – Geert neemt contact op;  

 Gesneden ajuin? 5kilo – bicky uitjes 

o Soep 

 Pompoensoep (30L?)? Hoeveel liter? Kim checkt bij Lynn van Dxx voor pot; 

 Jana passeert bij Metro om klaargemaakte soep te checken (glutenvrij) en 

anders maakt Jana het; Wordt vervolgd; 3€? Met baguette? Croutons?   

o Pannenkoeken 

 Sarah checkt voor bakplaat (pannenkoeken: op gas) (via Metro? Jana: makkelijk 

te doen) short/mixer (giro)/mayo emmers van Fonteyne (juf Katia) of via frituur; 

o Rijst 

 Juf Tam checkt bij de mama of het zou lukken (dd: 28/9 = ok); 

o Chocomelk 

 Percolator van school? (koffie - ) lukt niet voor chocomelk – koekt aan 

o Gluhwein 

 Gluhwein 16L (Albo/Troetsel? Check Isabelle) 3€ 

 1 gluhweinketel (Jana) (27L 2500W) op tijd bijkappen: opwarmen: 1 vuur 

o Jenever 

o Snoep/chips 

 Snoep/chips? (snoep is wel al duur: een optie is om ze zelf te maken) (Vicky 

checkt in Schelle bij snoepwinkel) 400 stuks? Juf Tam wil eventueel met haar 

klas snoepzakken maken; 250 stuks? 225gr te veel? 2€/zakje; snoepzak.eu 

- Bestelling materiaal gemeente: (hier moet een lijst van zijn); 

- Bestelling brouwer (hier is een lijst van zijn. Te updaten); 

- Wattages zijn opgelijst door Geert; 
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- Brandpasta’s zijn er nog voldoende (juf Katia checkt voorraad); 

- Lijst elektriciteit (hier is een lijst van); 

- Lijst materiaal kraampjes (lijst updaten/to do); 

- Lijst ingrediënten (lijst updaten/to do); 

- Communicatie: 

 schema en content (updaten brief vorige keer); 

 inschrijvingen? Hoe? 

- Badge voor de leerkrachten om te bestellen: kunnen bestellen conform het schoolfeest (was 

een test en is ok bevonden); 

- Is de KBC kassa besteld? (dd: 28/9 is ok)  Ook voor quiz? 

- DJ:  vrijwilliger van het CC? Die heeft zijn diensten al aangeboden; 

- Muziekinstallatie via het CC: (lijst van Sandra); 

- Kerstmarkt A’laar: willen dit graag opnieuw laten doorgaan op de speelplaats van Cade -> is top 

dan hebben we voldoende materiaal; 

- Timer van verlichting kunnen we regelen (meester Kris); 

- Prijzen van paasrun overnemen; 

- Koelkast CC kunnen we gebruiken (aanvragen); 

- Infoblad is aangepast qua datum (actiepunt -> meester Kris); / reclame op valven; 

- Save the date: in de maandberichten? in de agenda’s? 

- Jenevertoog van Albo (witte toog) –versieren; 

- Alles onder de luifel? 

- Verlichting: tenten verlichten; 

- Bij slecht weer: schuilen in de turnzaal; 

- Lampionnen? 

- Voor de helpers: 

o juffen: hamburger of hotdog voor het event? 

o ouders: bonnekes? Halve drankkaart? Per shift 5€ (2u werken) 

- Draaiboek van meester Kris volgt juf Sarah verder op; 

- Er zijn vorig jaar 2 inductievuren aangekocht; Kim heeft er ook nog eentje; 

- Totaal aantal au bain-marie: 7 (3 voor hamburgers/ 2 voor hotdog/ 2 voor rijst: juf Tam heeft er 

6 – Kim op school of Sarah via giro); 

- Servietten 

 

 

To do’s: 

 

- Aanvraag doen bij het Rode Kruis (actiepunt -> meester Kris); 

- Verzekering in orde brengen en op naam van de school zetten (Actiepunt -> Birte: check doc 

burg aanspr - Isabelle) Belangrijk: Cade organiseert… (via DVV?); 

- Aanvraag parking (actiepunt -> juf Sarah); 

- Nakijken programma CC (is ok); 

- Materiaal aanvragen via secretariaat; 

- Flyers aanpassen/buurtbewoners/Prijslijsten (Actiepunt -> Bart: vijgennapasen-> Kerst) 

- Bestellijst opmaken; 
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- Sauzen bestellen; 

- Kim: checkt bij Lynn van Dancedx voor soeppot; 

- Jana: Metro check soep/pannekoeken; 

- 5 plooitenten aanvragen (actiepunt -> juf Sarah – Sandra); 

- Aanvraag 4 poetsdames (actiepunt -> Sarah – Els – Tracey) : 2 afwas/2 toilet? Van 19u-21u; 

- Contact opnemen met dame ivm broodjes hotdogs en hamburgers (actiepunt -> Geert); 

- Elektriciteit checken en doorgeven wat moet besteld worden (actiepunt -> Geert – juf Sarah); 

 

 

2.3  Maximum factuur / zwemmen 

Voor 2 leerjaren bedraagt de prijs om te gaan zwemmen dit schooljaar €74 en de maximum factuur is 

€95. We moeten eens bekijken hoe we die leerjaren misschien kunnen ondersteunen. Is het nodig om 

dit te communiceren naar de ouders? 

Wat met 5 en 6: grootste deel van de sporten sponsoren SSR. Minder sporten? Meer sponsoren?  

Balans events SSR inkomsten/uitgaven? (Check Isabelle); 

Meester Kris zal een onderhoud hebben met directie zwembad; 

Zijn de Lijn bussen goedkoper? Worden die ingezet bij andere scholen? -> Zijn bussen van De Decker-

Van Riet) 

2.4  Quiz 

De volgende quiz is gepland op 17 maart 2023; 

 

 

3. Volgende vergadering 

We zien elkaar op de Koekenslag; Volgende vergadering nav de kerstrun is nog niet gepland; 

 

 


