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1. Evaluatie Fancy Fair
- Iets minder inkomsten dan vorig jaar omdat we iets meer onkosten hebben en iets minder
sponsors.
- De barbecue ’s middags zorgt elk jaar voor minder eters. Er zijn 160 mensen komen eten. We
hebben dit destijds gewijzigd zodat koppels met jonge kinderen ook naar de barbecue
kunnen gaan, maar blijkbaar heeft dit toch geen succes. Nadeel van een barbecue ’s avonds
is dat het veel extra werk is. Het is nu al moeilijk om de shiften op te vullen. Karel en Freek
vragen de mening van de leden. Veel winst halen we niet uit de barbecue (2 à 3 euro pp). De
nadruk bij de Fancy Fair ligt op de spelletjes voor de kinderen. Het is geen eetfestijn. Er
waren wel zeer goede reacties op de traiteur (goede organisatie waar wij niet moesten
meehelpen, goede kwaliteit eten). Enerzijds bevestigen de leden dat het veel werk is om de
barbecue ’s avonds te organiseren, maar anderzijds mis je veel ouders die niet kunnen
komen eten ’s middags (omwille van allerlei namiddagactiviteiten).
- Tevens is er vraag om het verschil tussen grote en kleine prijzen af te schaffen bij de visput.
Maar we willen wel een soort competitie-aspect erin houden (bv verschil tussen links en
rechts).
- De nieuwe indeling van de kleuterspeelplaats was goed. De tent met de kleine visput was
minder zichtbaar. Een grote pijl kan hier van pas komen.
- Van sommige zaken zal meer moeten besteld worden (sommige dranken).
- De hotdogs hadden niet zo veel succes. Hier mag minder van besteld worden.
- Op de frietstand zijn er jaarlijks veel inkomsten.
- De vaatwas is uitgevallen tijdens de fancy fair. Een korte handleiding is handig zodat helpers
weten wat ze moeten doen als die uitvalt. Het is handig om ook een afwasser te hebben in
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de keuken voor de koffietassen (dit hoort bij de taartenstand, moet beter afgesproken
worden).
Afsluiten van de schminkstand was moeilijk en de stand was soms onderbemand in de 2de
shift. Voor de werklijst: tweede shift 7 personen i.p.v. 5.
Het valt op dat veel mensen veel laat komen en dan geen tijd meer hebben om alle spelletjes
te doen.
Er waren ook vaak te weinig Leffe-glazen. Vorig jaar is er weinig jaar Leffe verkocht, maar dit
jaar is er wel veel Leffe gedronken. Het aantal Leffe-glazen die we krijgen, is afhankelijk van
het de hoeveelheid Leffe die besteld wordt.
Het is al een duur feest geworden, daarom houden we de prijs van de dranken laag. Ook zijn
er drankkaarten ingevoerd van 5 euro en deze hebben veel succes.
De opruim op zondag is heel goed verlopen. Dank aan alle helpende handen.

2. Quiz vrijdag 18/11
De stand van zaken wordt kort toegelicht en de werklijst wordt rondgedeeld. Inschrijvingen lopen
vlot binnen.

3. 60 jaar Sint-Michiels feest
Gaat door weekend 21, 22 en 23 april. Oorspronkelijk wilden we zowel op zaterdagmiddag als op
zondagmiddag eten voorzien. Maar op zaterdagmiddag is het moeilijk om daar iets anders aan te
koppelen, daarom vervalt het eten op zaterdagmiddag. Op vrijdagavond is er een kinderfuif, en
tegelijkertijd een bierproeverij met Denis De Keukeleire.

Programma:
Vrijdagavond: kinderfuif (eetzaal) en bieravond met Dennis (turnzaal)
Zaterdag: ’s avonds fuif (turnzaal)
Zondag: middageten (turnzaal; vanaf 11u starten met aperitief; ceremoniemoment rond 12u15 met
kinderdansje of liedje of zo) en ’s namiddag activiteit (misschien wandel- sneukeltocht vanaf 14u +
opendeurdag op school)
Fuif: ze zijn nog op zoek naar een DJ. Ouders die ideeën hebben (bv oud-leerlingen mogen dit
doorgeven aan Veerle Aers). Luc bekijkt het veiligheidsaspect van de fuif.
De moeilijkheid zal zijn de zaal tijdig op te ruimen om ’s zondags te kunnen een middagmaal geven.
Misschien kunnen we met een ochtendploeg werken ?
Fonske bier: naar aanleiding van oud-directeur Fons. Dit bier wordt speciaal gebrouwen. Luc volgt dit
op. De verkoop van het bier start voor de kerstvakantie (ev. voor eindejaarskado’s). Het kan ook
gekocht worden per 6 flesjes. Het bier kan ook verkocht worden tijdens de fuif.
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We bekijken ook om nieuwe t-shirts/truien te maken. Er wordt een nieuw logo voor het
feestweekend ontworpen. Er wordt gevraagd om hier een werkgroepje rond te maken. Veerle A,
Stephanie K, Sofie, Inge,… gaan hier verder over brainstormen.

4. Grootouderfeest
We zoeken nog iemand die foto’s kan nemen op dinsdag – en donderdagnamiddag. Marta zal op de
zaal letten. Mieke en Sofie zullen foto’s nemen.
Iedereen die wil komen om te helpen, is zeker welkom (ook om 16u kan dit nog). Tegen 17u is alles
altijd opgeruimd.
Maandag is er repetitie met de kinderen.

5. Werkgroep mobiliteit
Elke morgen zijn er dezelfde foutparkeerders in de buurt. Luc herhaalt nochtans op elke info-avond
wat mag en wat niet mag. Mieke en Ulrike willen ook aansluiten bij de werkgroep mobiliteit.
Het is al vaak gesuggereerd: ludieke actie organiseren i.s.m. de kinderen. De werkgroep bekijkt dit
verder.
De Kiss & Ride werkt goed en is alleszins al een verbetering in vergelijking met vroeger.

6. Nieuws van de school
Ouderbevraging: de resultaten zijn binnen maar dit wordt nog verder verwerkt. Later zullen we hier
een uitgebreide communicatie over krijgen. Er was een goede respons.

7. Varia-punten
Na-schoolse opvang: het afschrijven van het schoolreglement lijkt een vreemde straf. Kan dit niet
anders? Luc beaamt dat dit geen correcte straf is. Luc heeft dit besproken met de medewerkers van
de opvang. Belangrijk hierbij is wederzijds respect (zowel van de kinderen naar de medewerkers als
omgekeerd).
De opvang wordt moeilijker te organiseren vanaf volgend schooljaar door nieuwe regels voor de
PWA’ers. Het is moeilijk om mensen hiervoor te vinden. Vroeger deden de leerkrachten de opvang,
maar nu hoort dit niet meer tot hun takenpakket. In onze school doen de leerkrachten wel nog
allemaal 20 min middag-opvang.
De boekentas weegt soms te veel als ze veel boeken moeten over en weer moeten dragen. Luc
vraagt om dit eerst met de juf te bespreken.
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Op 5 oktober was het dag van de leerkracht en de attentie door de ouderraad werd zeer
geapprecieerd (was in het kader van de bijtjes).
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