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1. Evaluatie receptie Plechtige communie
Het verschuiven van de tafel met cadeautjes naar het midden bleek geen goed idee. Voorstel om dezelfde
opstelling te voorzien als bij de eerste communie: binnenkomen achteraan de zaal. Daar staan leerkrachten
voor verwelkoming en cadeautjes.
Bekertjes met fruitsap en water voorzien voor de glazen ipv naast de glazen. Zo hebben de kinderen minder
het gevoel dat ze ‘maar’ een bekertje krijgen.
Cadeautje: parker balpen met naam in gegraveerd. Is een mooi cadeau, maar blijft redelijk duur. Blijven
(tijdig) nadenken over een alternatief (iets met een foto?)
Er zijn 35 flessen cava verbruikt voor 170 volwassenen.

2. Evaluatie receptie Eerste communie
De eerste communie ging voor het eerst door in de kerk in Hijfte. De locatie werd erg gesmaakt. Contra is
dat er busvervoer nodig is voor de repetities. Hieraan hangt uiteraard een prijskaartje.
Leuk dat de receptie buiten door kon gaan. Voorbereiding verliep vlot. Leuke bloemetjes.
Er waren slechts 36 flessen cava door miscommunicatie met de brouwer. Dit was te weinig. Gelukkig heeft
iedereen een glas cava gekregen.

3. Voorbereiding schoolfeest. 10 juni
De werklijst wordt overlopen en ingevuld.
Dit jaar is er geen bodega. Er wordt getracht zoveel mogelijk op zaterdag op te ruimen.
Zoals elk jaar ‘patrouilleren’ leerkrachten binnen het schooldomein tot ’s avonds. Indien ‘oud-leerlingen en
vrienden’ zich niet gedragen, zullen deze aangesproken worden door de directie. Buiten het schooldomein
kan de school niet optreden.

4. Financieel verslag
Er zal tussen de 1500 en 2000 EUR kunnen worden geschonken aan de school, afhankelijk van de
afrekeningen van de recepties. Daarnaast is er via de boekenbeurs een boekenbon geschonken van 350 EUR.
Doordat er dit jaar geen schoolbal werd georganiseerd zal er minder aan de school kunnen worden
geschonken in vergelijking met de vorige jaren.

5. Nieuws van de school
- Meester Maarten is vader geworden van zoon Loïc. Felicitaties vanwege het oudercomité!!
- Tegen eind deze week zullen de vernieuwde toiletten van de eerste speelplaats kunnen worden in
gebruik worden genomen
- Start afbraak toiletten 2de speelplaats: 12 juni. De bestaande toiletten worden zo lang mogelijk
behouden. Er is prijs gevraagd voor een toiletwagen. Dit wordt afgewogen tegenover het verspreiden
over de bestaande toiletten. De vernieuwde toiletten kunnen niet gebruikt worden door de hogere
jaren gezien er kleine toiletjes zijn geplaatst. Er wordt getracht om de toiletten op de tweede
speelplaats klaar te hebben tegen 1 september
- Er was een persbericht over de fusie tussen onze scholengemeenscap (Wachtebeke Langelede, SintElooi Zeveneken en VBS Lochristi) en Edugo groep lager. De school was op voorhand niet op de
hoogte gesteld dat er een persbericht zou verschijnen. Het bericht dient te worden genuanceerd. Het
gaat over een bestuurlijke fusie waarbij niet geraakt wordt aan de autonomie van de school (geen
invloed op zorgwerking, pedagogisch project,…). De fusie kadert in schaalvergroting.

*

Volgende vergadering:
vrijdag 23 juni 2017 om 19u00
aansluitend receptie om 20u30.
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