
Ledenvergadering VV 11 mei 2022 

Aanwezig:  

Julie, Tom, Greet, Kris, Davi, Siebert, Wannes, Jurgen, Lieve, Liesbeth, Geert, Katinka, 

Katrien, Annelies, Philippe, Jurgen 

Mevr. Hilde, juf Ann, juf Carine, juf Cindy, juf Jolien, juf Jolien, juf Ina 

Verontschuldigd: Virginie, Kelly, Eline, Hilde, Pieter 

Heuglijk nieuws:  

Mauro, zoontje van juf Jolien  

Lichtmisviering: 

Vlot verloop en een dikke merci aan de helpende handen.  

Carnaval:    

Geslaagde activiteit met veel toeschouwers. 

Leuke “koe” wagen voor de kleuters. 
Dank aan de vele duwers! 
 
Opmerking: zoete traktatie voor de kinderen met individuele verpakking viel niet bij elke 

ouder in goede aarde. Toeschouwers stonden na de stoet “verloren” op Zijpveld > punten 

door schoolraad te bespreken. 

! We zoeken nog steeds naar een passende opslagplaats +/- 5 a 7m²  voor onze poppen! 

Eetfestijn: 

Take-away formule via “De Kat” > ruime porties en lekker 

Minder aantal dan vorige editie. 

Kasverslag 

Momenteel staat de rekening van de vriendenvereniging op 14 320€.  

Opendeur: 

Mooie organisatie, toch enkele inschrijvingen.  

 

 

 



 

Noden van de School:  

Speeltuig voor de kleuters. 
Een eerste offerte werd besproken: prijs all-in +- 10 500€ 
Alternatieven worden bekeken. 
De voorbije jaren gingen de investeringen veelal naar de lagere afdeling (IT,...).  

Speeltuig kan “aantrekkingspool” zijn voor nieuwe inschrijvingen. 

 

Bricoproject: 

Aanvraag ingediend maar ondertussen antwoord gekregen dat we niet bij de gelukkigen zijn.  

 

Schoolfeest op zondag 26 juni: 

Thema voor dit jaar “We vliegen de wereld rond”  

Het ganse verloop zal er dit jaar terug uitzien zoals de laatste editie van 2019. Zijnde dat er 

opnieuw een BBQ zal zijn die vanaf 11u30 zal plaatsvinden. Thomas (man juf Celien 5L – 

traiteur De Cock Deftinge) zal deze met onze hulp volledig “verzorgen”. 

Aanbod: 

 BBQ-pakket volwassene: kip, worst, spek 

 BBQ-pakket kinderen: kippenballetjessaté & pippoworst 

 Warme beenhesp 

 BBQ-pakket: Veggie  

Groentenbuffet (sla, wortel, tomaat, aardappeltartaar en pasta) 

Koude sauzen (mayo, ketchup) 

 Helpers eten aan 8€ (helft van de waarde), te vermelden bij reservatie. 

Op zondag starten we om 9u met de voorbereidingen. 

Een draaiboek volgt nog in een aparte mail. 

Daarnaast zullen er springkastelen zijn en is er de suggestie tot kindergrime. 

Optredens van de kinderen vanaf 14u30. 

We plannen ook opnieuw een “altijd prijs tombola” in de klas van juf Karolien, na de 

optredens. Zo behouden we alle toeschouwers. 



 Gezien het thema bestaat het idee om als hoofdprijs een ballonvaart te voorzien 

Een oproep aan iedereen om je netwerk en handelaars aan te spreken om tombolaprijzen te 

voorzien. Zie hiervoor aparte mail. 

De school wil ook opnieuw een papieren onderlegger voorzien waar handelaars die geen 

fysieke prijzen toch kunnen opteren voor sponsoring op die manier. 

Na de optredens zal er een kinderdisco zijn, die misschien kan uitmonden in een discoparty. 

Na de optredens zullen er ook opnieuw hamburgers verkocht worden. 

Taartenbak en desserts:  

We doen een oproep, net zoals bij vorige edities, om de banketbakker in je los te laten. 

Volgende personen bevestigden reeds:   

Juf Hilde: confituurtaart 

Juf Maaike: koekjestaart 

Juf Carine: rabarbertaart 

Juf Jolien: appelcake 

Juf Jolien: flantaart 

Liesbeth: confituurtaart & appelcake 

Katinka: cup cakes 

Siebert: frangipanne 

Annelies: frangipanne 

Philippe: semouletaart 

… 

 Laat zeker weten als ook jij aan de slag wil! 

 

Daarnaast zullen er ook ijsjes te koop aangeboden worden. 

Om praktische redenen zal er opnieuw met waarde kaarten gewerkt worden die kunnen 

gebruikt worden voor drank, taart, ijsjes, hamburgers. (Niet voor tombola!) 

Wie wenst kan de restwaarde op een kaart terugbetaalt krijgen aan de kassa. 

Voor de tombola is er een aparte rondgang door enkele leerkrachten. 



 

 

Planning:  

Maandag 20 juni 19u30:  

 Zeil leggen boven podiumlocatie 

 Tombola klaarmaken 

Dinsdag 21 juni 19u30: 

 Tombola klaarmaken 

Woensdag 22 juni 19u30: 

 Tombola klaarmaken 

 Podium bouwen 

Donderdag 23 juni 19u30: 

 Opbouw grote tent speelweide: 

Siebert, Geert, Philippe, Greet, Jurgen, Jurgen, Davi, Kris, Tom, Wannes, Wannes, 

Hilde, Wesley, … 

Vrijdag 24 juni 19u30: 

 Materiaal verzamelen en reinigen 

 Vullen frigo’s 

 Afwas glazen 

Zaterdag 25 juni 8u: 

 Ontbijt op school 

 Refter klaarzetten 

 Stoelen en tafels reinigen en zetten 

 Opbouw wasstraat 

 Opbouw partytenten 

 Opbouw toog 

 … 

Zondag 26 juni 9u: 

 Alles klaarzetten 



Een gedeelte van de takenlijst werd reeds ingevuld op de vergadering. Wie niet op de 

vergadering aanwezig was maar toch wil helpen, gelieve iets te laten weten aan Philippe 

0495/52.38.71 of via vriendenverenigingtschoolke@gmail.com 

 

Garçons: Wannes, Jurgen, Siebert, Davi, Tom, Philippe, … 

Toog: Geert, Jonas, Filip, Erwin 

Groenten: Katrien, Katinka, Julie, Jürgen 

Taart: Lieve en Julie 

Afruim en afwas: van 12u tot 14u leerkrachten hierna schuiven de groentenbedieners samen met 

Liesbeth, Hilde, Karolien, bij. 

Kassa: afwisselend Philippe, Jürgen, Julie, Geert 

 

Teambuilding: 

Een eerdere oproep tot ideeën (ter vervanging van de kaas- en wijnavond) leverde de suggestie op 

om te kajakken op de Dender in combinatie met een etentje in Het Bruggenhuis. 

14€ per persoon voor de kajak 

+ etentje 

Hier sturen we nog een aparte mail voor uit. 

(Een wandeling in combinatie met een etentje behoort ook tot de mogelijkheden op dezelfde locatie) 

Gezien de verlofperiode in juni, zal dit uitgesteld worden naar begin volgend schooljaar. 

Nieuw kernbestuur: 

Na 16 jaar voorzitterschap neemt Philippe afscheid van de vriendenvereniging.  

Ook Julie, Geert en Jürgen verlengen hun mandaten niet, maar blijven wel lid van de 

vriendenvereniging.  

Een oproep tot kandidaten leverde uiteindelijk 4 personen op: 

Wannes Straetmans 

Greet Willemse 

Katinka Eeckhout 

Annelies Vandersteen 



Met deze 4 personen werd het minimumaantal bereikt volgens de statuten. 

Samen met Mevr. Hilde zullen zij vanaf 1 september 2022 de kerngroep vormen. 

 

Elke suggestie tot activiteit, elk idee, de manier waarop of vragen, enz… zijn steeds 

welkom op: 

 

vriendenverenigingtschoolke@gmail.com of 0495/52.38.71 

 

én vergeet zeker niet te TROOPEN! 

https://www.trooper.be/vvtschoolke 

(wist je dat we ondertussen al meer dan 900€ verzamelden hiermee…) 
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