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Verslag van de vergadering van 2 december 2006 

Aanwezig: Veerle Van Laer, Ann Maertens, Reinilde Van Wonterghem, Werner Broos, Anneleen Convents, 

Christine Beernaerts, Peter Deckers, Sasa Nicolic, Vladi Galimov, Kathleen Sterckx, Anneleen 

Anrys, Willy Godts , Bieke Defort 

Verontschuldigd:  

Reinilde heet iedereen welkom en in het bijzonder Sasa en Vladi. 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen. 

2. De sint op school 

Dit punt wordt na de vergadering afgewerkt. 

3. Evaluatie verkoop wafels en studentenhaver 

De verkoop is weer een succes.  De levering van de wafels en de klantvriendelijkheid van de leverancier laten 

echter te wensen over. 

Nieuwe ideeën naar volgend jaar toe zijn steeds welkom. 

4. a. Stand van zaken toneel 

De werkgroep is samengekomen.  Elke klas heeft een scene gekozen en Pol Anrys herschrijft de tekst nu in 

functie van de kinderen. 

Volgende week zullen alle ouders een brief ontvangen met de vraag naar hulp (decor, kostuums enz...). 

Qua timing verloopt alles nog volgens schema. 

4. b. Programma- & sponsorboekje 

Het boekje zal lang en smal worden met een buitenkaft in kleur.  Voor de sponsors zijn er verschillende prijzen 

naargelang de grootte van de pagina die men wenst. 

Naast sponsors zullen er tekeningen, rond het verhaal, als een rode draad in het boekje komen met daarbij de 

naam van alle kinderen. 

Als er nog mensen zijn die mee sponsors willen zoeken, kunnen die steeds contact opnemen met Ann Maertens 

of Veerle Van Laer. 

5. Spelnamiddag 13 januari 

De spelnamiddag gaat door van 14-18u.  Peter zal – zoals vorig jaar – voor de uitnodiging zorgen.  Die zal in de loop 

van volgende week met de kinderen meegaan.  Inschrijven kan tot dinsdag 9 januari. 

Zoals vorig jaar zullen er ook broodjes zijn en daarnaast drank (Fanta, Cola, water, bier, Leffe, koffie en fruitsap).  

Om 13u komen we met degenen die kunnen alles klaarzetten. 

Het principe is hetzelfde als vorig jaar: veel spelletjes, vrije keuze, begeleiding en veel plezier! 
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6. Varia 

 Schoolnieuws 

- Bleydenberg heeft de krant gehaald met DBMF (design, build, maintain & finance – een soort 

leasingformule op 30 jaar met 70%-30% financiering): de school is geselecteerd voor deze 

financieringsvorm, maar verdere toelichting moet nog komen: het kostenplaatje is nog niet gekend, vermits 

ook de privépartner nog niet gekend is. 

- Op 20 december is het kersthappening.  Dit keer in een heel ander jasje met een wandeling door het dorp 

(met verschillende stopplaatsen).  De kinderen krijgen nog een briefje mee. 

- In de kleuterschool zijn verschillende juffen afwezig (geweest).  Tot de kerstvakantie is de regeling als 

volgt: 

* juf Lieve: klas van juf Inge 

* juf Tanja is terug 

* juf Valérie: klas van juf Hilde 

* juf Kim: gym 

- Een aantal nagels aan de boekentasrekken op de speelplaats steken uit met kapotte kleding tot gevolg: een 

werkje voor het klusjesteam. 

- De groendienst heeft een spot afgereden, de technische dienst van de stad Leuven zal die komen 

herstellen. 

- Kris Verbruggen zal in de loop van de week de vaste spot herstellen (lamp is stuk). 

 Fuif 16 maart 

De zaal ligt vast.  Als DJ’s zullen Pol & Hans Wouters draaien en ook de Wilsele All Stars zullen naar alle 

waarschijnlijkheid optreden. 

Volgende dinsdag, 12 december wordt vastgelegd om te vergaderen. 

 Boekenbeurs 

Veerle lanceert het idee om volgend schooljaar eventueel een boekenbeurs te organiseren op school.  Ook de 

Kraal doet dit. 

Het is een goed idee en er wordt verder aan gewerkt. 

Reinilde dankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen hartelijk uit voor de volgende vergadering : 

maandag 5 februari 2007 om 20u15 (ingang Panoramalaan). 

het kerncomité, 

Veerle Van Laer Reinilde Van Wonterghem Ann Maertens 

016/20 02 39 016/44 79 95 016/29 38 04 

Werner Broos Bieke Defort 

016/ 23 51 92 016/23 00 56 


