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Verslag vergadering Cade Schoolsportraad 5/12/2022 

 

Aanwezig: juf Katia, juf Sarah, juf Tam, juf Aline, meester Kris, Geert, Bart, Kim, Bjorn, Ellie, Birte 

(verslaggever) 

 

1. Agendapunten 

 

2.1  Goedkeuren verslagen 6/9 – 19/9 – 27/10 

De verslagen van de vergaderingen met datum 6/9 – 19/9 en 27/10 worden goedgekeurd. 

 

2.2  Kerstrun 

 

Personeel Cade 

Er was een voorstel van de juffen van de grote Cade om te starten met de kerstrun om 16u. Dit sluit 

beter aan bij het einde van de schooldag en zo kan iedereen meteen nuttig aan de slag. Anders is er een 

slot van 2u waar er voor hen weinig te doen is.  

Dit idee heeft voor- en nadelen. Voor veel ouders is dit te vroeg en zo wordt het mogelijks een 

evenement waar we ouders maar kort bereiken. Bovendien dienen er na school en voor de start nog 

heel wat zaken te gebeuren (nadar hekken voor de run klaar zetten, …) die niet kunnen gebeuren 

voordien. We zitten kort voor de datum van de run van 2022 dus we laten nu het beginuur van 18u. 

Naar volgend jaar toe gaan we een eventueel vroeger startuur (17u-17u30) voor de eetkramen verder 

bekijken. Mogelijks zal er dan ook meer gegeten worden aan onze eetkramen ipv thuis iets te eten.  Juf 

Sarah zal deze beslissing via mail argumenteren naar de collega’s. (Actie -> juf Sarah) 

 

Personeel is welkom om 17u30 voor een gratis hamburger / soep of gebakken rijst. (-> doc. Juf Min). 

 

Varia  

➢ Rode kruis is in orde. Er was een vraag van hun betreffende catering. Meester Kris zal tijdens de 

run regelmatig passeren om te checken of ze nog iets wensen. 

➢ Extra verzekering (oa voor vrijwilligers) -> nog geen verdere info over -> Wie volgt op? Isabelle? 

Birte? (actie -> Birte check Isabelle) 

➢ Parking autovrij = ok 

➢ Toelating gemeente = ok 

➢ Geluid = ok 
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➢ Poetsvrouwen = ok 

➢ Kerstman = ok 

➢ Gadgets = ok 

➢ Bank = ok 

➢ Bellenblaas gebruiken? Er is voldoende zeep in voorraad 

➢ Takenlijst collega’s = doorgestuurd 

➢ Verkeerslint: Ok via Jan 

➢ Afbakenlint: nog voldoende 

➢ Walkie talkies van het 5de -> gevraagd door meester Kris 

➢ CC: kabel (wachtkabel achter luik -> loskade ) vanaf donderdagavond 15/12 (Actie -> meester 

Kris):  

➢ Colson bandjes via Bjorn 

 

Tenten 

Er komen 8 plooitenten, geen strechtent. Deze tenten zijn zwart -> verlichten vanbinnen is noodzakelijk. 

Er zijn lichtslingers gevraagd aan gemeente – waarschijnlijk delen met Blokkendoos. (meester Kris vraagt 

de verlichting toch nog eens extra aan)  

Extra slingers aankopen op batterijen? In Ikea – Dreamland – Action?: (actie -> Geert) : Ook veel 

batterijen! 

 

Helpers/planning 

Externe helpers: formulier begin van het jaar: 8 mensen (waarvan er 4 willen opbouwen op vrijdag 

tijdens de dag, 2p die heel de avond komen, de rest is avondshift) 

 

Meester Kris stuurt asap een oproep voor helpende ouders. (is verstuurd op 6/12) 

 

Helpers: donderdag 15u30:  

- juf Tam 

- juf Katia 

- Ellie 

Sarah – Aline: al actief in kleine Cade 

- Jana  

- Isabelle  

- Kim  

- Jan/Gunther vanaf hoe laat? 

Wat kan er op donderdag al gedaan worden: alle tafels zetten, vuren zetten, kabels trekken, materiaal 

bij kramen zetten.. 

 

Vrijdag: Geert – juffen ganse dag 

Na de middag: Bart 

Hoe laat komen de anderen?  

Afbraak = vrijdagavond 
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Food & drinks 

!!!  Iedereen brengt op de run grote pot(ten) mee. 

➢ Brouwer = besteld door Isabelle 

➔ glazen ook? Check Isabelle: cava/duvel/frisdrank/wijn/water..) 

Betalend? Anders kan Bjorn 50 stuks cava glazen voorzien  

➔ Is ice tea green besteld (iets zonder prik)?  

➔ Wat is het merk van Cola en van fruitsap? 

➔ levert de brouwer ook de chips? Of aan te kopen in de metro?  

➔ Zijn de prijzen van de dranken opgeslagen? (actie Geert -> varia brouwer Isabelle) 

➢ Prijslijsten / affiches worden bekeken en aangepast 

o Soep: 2€ zonder brood  

➢ Promo affiche in valven (actie -> juffen) 

➢ Drank wordt op maandag reeds geleverd -> Niet alle cava openen! 

➢ Bakker : broodjes zijn besteld bij groothandel 

➢ Aankoop microgolfpotten -> (Actie -> Geert) 

➢ Herbruikbare bekers: per doos 500 stuks. Kost: 2€/beker. Deze gaan we waarschijnlijk niet 

gebruiken (bijna alles is in flesjes) maar hebben ze dan toch indien nodig. Bij gebruik: 2€ laten 

aftekenen van drankkaart 

o Hervullen -> mogen NIET gewassen worden 

o Verloren of vermiste bekers kosten ook 2€. 

o Lege bak voor de bekers aan de kassa? 

➔ Proberen bekers te vermijden. 

➢ Kassa: in de gang 

➢ Muziek: spotify lijst aanmaken en delen zodat iedereen er wat muziek insteekt (actie -> WIE?) 

 

PER KRAAM: 

Pannenkoeken 

➢ Ingrediënten ok 

➢ Pannenkoekenplaat: levering (15u)/deeg vanaf donderdag  

➢ Mixer via scouts 

➢ 109 bordjes pannenkoeken in voorraad 

 

Soep 

➢ Coördinatie door Jana en Isabelle: maken op donderdag? 

➢ Bakerpsen al aangekocht? (Actie -> Jana) 

➢ We krijgen gratis prei via een collega dus we beslissen preisoep ipv pompoensoep 

30L: 75 stengels prei? Willen Jana en Isabelle zelf snijden? 

Of een klas aan het werk zetten? Poetsdames? (vragen via Kris?) 

 

Gebakken rijst 

➢ Coördinatie door juf Tam 

➢ 3€/portie 

➢ 4 chafing dishes nodig (2 extra van Kim?) 
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➢ 4 microgolfbakjes nodig (Actie -> Geert) 

 

Snoep 

➢ Snoepzakken bestellen! Dringend! 

➢ Had Jana een idee? -> 150 stuks? (Actie Birte -> check Jana) 

 

Bar 

➢ In orde 

 

Warme chocomelk 

➢ Opwarmen in thermossen (50 brikken van 1L) 

 

Hamburgers/hotdogs/sausen 

➢ Besteld bij Trappeniers: af te halen op vrijdag 16/12 

 

Jenever 

➢ Jenevertoog van Bart? Of van CC? Gemeente? (Meester Kris vraagt dit aan -> ook koeltoog) 

➢ 2€/glas 

 

Gluhwein 

➢ Ketel via Jana 

➢ Glutenvrije bouillon? 

 

NOG AAN TE KOPEN:  

Snoepzakken 

Extra lichtslingers + batterijen 

Duct tape  

Vorken en lepels  

Microgolfbakjes 

7,5 kg ajuin (hamburgers/soep) 

 

2. Quiz: 17 maart 

 

Bart en Geert lijsten thema’s op en sturen deze door naar de SSR leden voor de kerstvakantie. 

15-tal vragen per ronde verzamelen : 10 uit selecteren 

Gedeelde map opmaken? 

Doe-vraag: met vliegers gooien 

2de doe-vraag: gewichten van licht naar zwaar? 

 

3. Volgende vergadering 
 

➔ Maandag 9 januari: 20u: evaluatie kerstrun + voorbereiding quiz 


