Verslag ouderraad
dinsdag 11/02/2015
Aanwezig: Nadine, Koen, Christine, Lieven
Verontschuldigd: Patricia, Chéronne

Financiële stand van zaken
Totaal in kas op 25/11/2014: 2540,91
Uitgaven
Aankoop snoep en glühwein receptie ouderraad
Rekening keuken bakken van suikerwafeltjes
Verkoop snoepjes en wafeltjes oudercontact Kerst
Aankoop popcorn en gebruik popcornmachine
Kerstmaaltijd ( 140 leerlingen x 4 euro/leerling )
Versnaperingen/dranken tijdens animatie Kerstfeest

98,64
31,91
291
60
560
54,67

Totaal in kas op 10/12: 2026,69
Geplande uitgaven
Schooljaar
2013-2014
Spelletjes

Schooljaar
2014 -2015

60 euro

Leerlingenraad
( traktaat ijsjes einde schooljaar )

200 ijsjes

Sportdagen

2 euro / leerling

( reeds gebruikt voor 4e jaar )

Woensdagnamiddagsport

50 euro

Gezond ontbijt

2 euro / leerling
( reeds gebruikt )
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Klasfoto’s

De ouderraad betaalt de klasfoto’s.

NIEUW
Kerstmaaltijd en traktaat in de
namiddag.

6 (4,8) euro /
leerling
( reeds gebruikt )

Klasfoto’s
Na de Paasvakantie zullen er opnieuw klasfoto’s genomen worden. De kosten
zullen betaald worden door de VIBSO-ouderraad.
Tombola
De prijzen voor de tombola komen goed binnen.
Het streefdoel om 600 prijzen te verzamelen is
zeker haalbaar. De leerkrachten zullen door Lieven op
regelmatige basis aangemoedigd worden om prijzen binnen te brengen. Hartelijk
dank voor de mooie prijzen die we al mochten ontvangen. Enkele grotere, meer
opvallende hoofdprijzen zijn heel erg welkom. Voor de allerkleinsten zal een
kindertombola, gekoppeld aan een visput of één van de volksspelen,
georganiseerd worden. Zo komen kinderprijzen zeker bij de kinderen terecht.
Het ingezamelde bedrag komt de leerlingen steeds rechtstreeks ten goede.
( zie overzicht hierboven )
Op vraag van een handelszaak zullen we op alle waardebonnen een stempel van
VIBSO plaatsen.
Op woensdagnamiddag 11/03 komt de ouderraad samen om de tombola voor te
bereiden. De ingezamelde prijzen zullen dan samengebundeld worden tot
pakketten waaraan een lotje (2,5 euro) zal gekoppeld worden.
We maken dan ook nog een aantal praktische afspraken in functie van de
tombola.
Lieven Villays
VIBSO Waregem
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