Vergadering
De Vriendenkring
Datum:

13/09/2021

Aanwezigen:

Bestuur & selectie van leden

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Verwelkoming nieuwe leden
Activiteit 25/9
Komende activiteiten
Info schoolraad
Puntjes ouders

1.

Verwelkoming nieuwe leden

2.

Activiteit 25/9

Focus op gezellig samenzijn:
-

DJ
Eten: Pasta, hamburgers, hot-dogs
Springkasteel
Fotozoektocht doorheen de school

Covid-maatregelen (in samenspraak met preventieadviseur en stad Mechelen):
-

Covid-Safe certificaat & identiteitskaart aan de ingang
Zonder mondmasker en afstand buiten
Binnen (fotozoektocht en toiletten) met mondmasker

Nog +/- 10 helpende handen gezocht. 300+ inschrijvingen momenteel.

3.

Komende activiteiten

Koffiebar tijdens de oudercontacten (26 & 28 oktober)?
-

Oproep aan ouders om te bakken
Koffie en thee te koop aangeboden aan de ouders die wachten op de leerkrachten
Leerlingen 6e jaar zouden de koffiebar kunnen bemannen

Bag2School

-

Voor de herfstvakantie
In combinatie met de oudercontacten

Herfstverkoop:
-

Liefst zoete verkoop wegens werk vs inkomsten
Laten starten voor de vakantie om zo de grootouders te bereiken
Alle scholen en sportclubs zitten in diezelfde periode. Creatief uit de hoek komen, kan de
verkoop stimuleren.
Via Trooper kunnen Jules De Stooper koekjes verkocht worden
Mondelez kan ook zoetigheden aanbieden
Het Anker biedt ook pakketten aan.

Winterse activiteit
-

Werkgroep moet nog worden gestart

Sponsorloop
-

26 maart

Schoolfeest
-

21 mei

Rommelmarkt?
-

4.

Activiteit binnen de mini-onderneming?

Hoe de ouders meer betrekken?

Inventarisatie binnen de vriendenkring wie binnen een whatsapp- of facebookgroep van een klas of
jaar zit. Dan kunnen we deze aanspreekpunten gebruiken om richting deze groepen te
communiceren. Zo bereiken we een groter publiek direct en creëren we interactie.

5.

Info schoolraad

De eerste vergadering van dit jaar gaat door op 21 oktober.

6.

Puntjes ouders

Schoolwebsite: Nadia vraagt toegang aan zodat de vriendenkring zelf de nodige aanpassingen kan
doen.

7.

Datum volgende vergadering

Maandag 22 november 20u.
Deadline agendapunten: zondag 7 november.

