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Verslag vergadering Cade Schoolsportraad 27/10/2022 

 

Aanwezig: juf Katia, juf Sarah, Isabelle, Geert, Jana, juf Tam, juf Aline, Ellie, Birte (verslaggever via Teams) 

 

1. Agendapunten 

 

2.1  Evaluatie koekenslag 
 

Was een succes! Wel veel werk met het checken van de overschrijvingen. Volgend jaar werken met Excel.  

Cash is ook niet evident: veel geld in omloop. 

 Er zijn nog steeds ‘niet-betalers’. Juf Sarah stuurt een mail. 

Kinderen vinden het ook steeds leuk om te helpen. 

De juffen hebben al ideetjes voor sportmateriaal voor op de speelplaats -> voor iedereen, niet per klas. 

Geschenk voor klas juf Liesbet (kleine Cade): wobbelen. De activiteit leek iets te simpel voor die 

leeftijdsgroep -> was het geld niet waard? Juf Liesbet was matig enthousiast. Foto’s zijn te zien op 

klasblog van de klas.  

Geschenk voor klas juf Lisa (grote Cade): de juf bekijkt de offertes (bowling of jump Univerz): laat 

prijsvergelijking weten aan turnjuffen. 

 

Voor verkoop > 10 pakketten: 190 bonnen van Fun: worden afgeprint en opgestuurd (geen korting). 

 

Er zijn nog koekjes over -> uitdelen aan personeel en dino koeken + snoepzakken aan redders en 

redsters  als dank voor hulp.  

 

Er is ook nog chips over van Pasen (net vervallen): uitdelen in de klassen + aan de kinderen geven 

(uitgepakt). 

 

 Volgende koekenslag: 12 oktober 2023 
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2.2  Kerstrun 

 

Food & drinks: 

Bestellingen brouwer (actie -> Isabelle) 

->De ouderwerking wil graag de overschot van de drank verkopen op de kerstmarkt de dag 

nadien. Op het einde van de kerstrun goede stock telling doen (Isabelle zal dit coördineren). 

 

Brouwer komt meestal goed op tijd. Niet alle cava uit de dozen halen. Wel buiten zetten de dag zelf voor 

koeling. 

 

We overlopen de te bestellen lijsten. 

Geert bestelt alles voor hotdogs en hamburgers bij Trappeniers. 

Geert koopt in Ikea: 

- 2 inductievuren 

- Broodmessen 

- Knijptangen 

- Pollepels 

- Waterkoker 

- Maatbeker 

- Microgolfpotten (6) 

Potten voor soep, hotdogs, ajuin, chocomelk,… iedereen grote pot(ten) meebrengen. 

6 shaving dishes via juf Tam. 

Jana doet de inkopen in Metro: 

- Pannenkoekenbeslag 

- Alles voor soep te maken + bakerpsen 

- Ajuin 

- Gluwein 

- .. 

 

Soep: Jana coördineert -> maken op donderdag 15/12 op school? 

 

Algemeen: 

 

Tenten: CC voorziet een stretchtent op speelplaats (normaal aan goal rechts). (update: 21/11: er komt 

toch geen stretchtent) 

Waar willen wij die tent?  

Jeneverkraam erin zetten?  

Is handige tent voor als het slecht weer is. 

 

Witte tentjes moeten tegen de klassen ifv stroom. 

 Stretchtent: doorgeven: 4m van de klassen (worden op woensdag opgesteld). 

Partytafels in de jenevertent. 
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Is Rode Kruis in orde? -> Check Meester Kris 

 

Sarah overloopt elektriciteit (aanvragen).  

Verdeeldozen: zijn vorig jaar aangekocht: er moet een massa zijn. De stroomgroep neemt contact op 

met de gemeente om af te stemmen wat er gehuurd kan worden. 

 

DJ? Iemand van het CC? Of zelf doen? Spotify lijst opstellen? Of huidige bestaande lijst? 

 We maken een lijst op; 

 

Kerstrun: mail save the date? Ook op maandberichten + pushbericht; 

Flyer A5 om te promoten in de agenda: na de vakantie (actie -> turnjuffen) 

 

1 euro per deelnemend kind. 

Invulstrookje met euro: klasleerkrachten ontvangen en lijsten op van hun eigen klas. 

Inschrijving indienen tegen 13 dec. 

 

Bancontact: KBC komt asap in orde. 

 

Kassa:  

- Wisselgeld afhalen in bank; (actie -> Isabelle) 

- Juf Katia maakt terug betaalkaarten (per euro); 

 

Geen kerstrunkraam -> extra gadgets verkopen aan de kassa? 

 

Waar zetten we de kassa? In de gezelligheid -> in grote tent? Bij jenever? 

Aanmelden bij de kassa of apart? 

 

Kerstrunaffiches updaten: (actie -> Bart) 

 

Helpers op donderdag 15 december vanaf 15u30: juf Katia, juf Sarah, Isabelle, Geert, Jana, juf Tam, juf 

Aline, Ellie, (Birte). Datum en uur melden in whatsapp voor afwezige SSR leden. 

Helpers op vrijdag 16 december vanaf 13u30. Kleine kern reeds vanaf de ochtend; 

Vuilzakken en vuilbakken?  

 

2.3  Zwemmen 

De zwembeurten kosten terug 1€/zwembeurt (dankzij gemeente): hierdoor kunnen we terug andere 

activiteiten sponsoren zoals vervoersdag 2de.  

 

 

2. Varia 

Etentje op 2 december op Aspen: 19u: wie gaat mee? Iedereen nog even bevestigen op whatsapp. 
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3. Volgende vergadering 
 

 5 december: 20u 

 

 


