
 

 

Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 01/10/2020 

 

Aanwezig: Meester Kris, juf Katia, Lies, Geert, Birte, Kim, Bart, Jana, juf Sarah en Isabelle 

(verslaggever) 

Verontschuldigd: Juf Tam, Vicky en Annemie 

 

Agendapunten: 

1. Vlaaienslag/koekenslag 
2. Volgende vergadering 

 

1. Goedkeuring verslagen d.d. 17 februari 2020 en 16 september 2020 
 

De verslagen wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

2. Vlaaienslagkoekenslag 

 
 Koekenslag: donderdag, 15 oktober 2020. 

 De levering zal gebeuren in week 42. 

 Juf Sarah licht de verdeling in de zakjes toe (een lopende-band-systeem). De leerlingen 

worden hiervoor ingeschakeld (3.500 pakketten met elk 19 koeken). 

 Annemie, Birte (in de voormiddag), Geert en Jana komen overdag helpen. Lies en Kim 

kunnen eventueel in de namiddag bijspringen. 

 De kleine bestellingen worden meegegeven met de kinderen zelf. De grote bestellingen 

worden afgehaald door de ouders. 

 De pakketten van de kleuterschool worden ter plaatse geleverd. 

 Bestellingen van 1-5: de envelop wordt op de zak geniet en de bestellingen afgeleverd in 

de klas om te worden meegenomen door de kinderen zelf. Dit moet op voorhand worden 

klaargezet (+/- 229 bestellingen, hetzij 650 pakketten). De bestellingen van de kinderen 

in de naschoolse bewaking worden op de lessenaar van het kind gezet en afgehaald door 

het kind in de klas bij vertrek. 



 De grotere bestellingen (+/- 211 bestellingen) worden door de ouders zelf afgehaald. 

Meester Kris heeft alvast chalet De Hamer gereserveerd en doet navraag bij de gemeente 

of deze naderhekken kan voorzien. 

 De zaal zal worden klaargezet op dinsdag, 13 oktober vanaf 15 uur 30. 

 Juf Sarah merkt op dat op administratief vlak de organisatie een pak eenvoudiger was in 

vergelijking met de vlaaienslag. 

 Er was een (constructieve) opmerking van één ouder over de plastiek verpakking van de 

koekjes. 

 De idee wordt geopperd om de betalingen niet meer cash te laten verlopen. Dit zal verder 

worden bekeken. De vraag kan misschien aan de ouders worden gesteld of er op dit vlak 

expertise is. 

 In de mail aan de ouders zal eveneens moeten worden vermeld dat het assortiment is 

gewijzigd. 

 Aandachtspunt: er moet ter plaatse ontsmettingsmiddel worden voorzien. 

 

 

3. Kerstrun 

 
 De kerstrun in zijn klassieke vorm lijkt geen haalbare kaart dit jaar. Er zal een mail 

worden bezorgd aan de ouders om dit mee te delen. 

 Er wordt geopperd om een alternatief uit te werken, zoals een “bubbeltocht”, die de 

mensen in de eigen bubbel op een zelf te kiezen moment in het weekend van 11 t/m 13 

december 2020 kunnen doen . De buurtbewoners kunnen hier eventueel worden 

betrokken. 

 Op 14 oktober 2020 om 20 uur komen de leden van de SPR opnieuw bijeen in chalet De 

Hamer om het concept verder uit te werken. 

 

4. Kwis 

 
 Dit zal verder worden uitgewerkt na nieuwjaar. 

 

 

5. Volgende vergadering(en) 

De volgende vergadering gaat door op woensdag, 14 oktober 2020 om 20 uur in chalet De 

Hamer. 

Graag (eigen) hapje of drankje meebrengen aub . 

 


