Oudervereniging – verslag vergadering 6 februari 2013

Aanwezigen: Benny, Geneviève, Pascale, Marika, Anne, Ariane, Annik
Silke (infoavond Drugs) heeft zich verontschuldigd
Varia:




Ontslag van Jos als penningmeester: We vinden dit jammer, maar respecteren zijn beslissing.
Anne neemt (dit jaar) de functie verder alleen waar.
Personeelsfeest: Bedankt voor de uitnodiging, het was erg leuk!
Automaten: Het assortiment koeken en chips wordt aangepast: gezonder.
Plan 1: Misschien de ongezondere iets duurder maken om de gezonde dranken en snacks te
stimuleren. De huidige prijzen zijn de minimumprijzen die ingesteld kunnen worden.
Plan 2: Volgend schooljaar de 1ste jaars een fruitabonnement aanbieden (1 stuk fruit per
week).

Infoavond Drugs: 7 maart 2013











Vergadering ter voorbereiding op woensdag 20 februari 2013 om 9u15
Silke (CLB), Sofie (Preventiedienst Mortsel), Leen (VAGGA) en Annik
Maandag 18/2 uitnodiging (op geel papier) meegeven met de leerlingen.
Bar: geen alcohol, Geneviève zorgt voor fruitsappen
Water via school, alles aan €1
Helpers: Benny, Anne, Geneviève en Annik
Anne zorgt voor wisselgeld
Voorwoordje door Annik
Anne koopt een bloemetje voor Silke, Leen en Sofie
Fototoestel !
Pauze ? (wordt gevraagd 20/2)

Opendeurdag: 23 maart 2013, 14u – 17u







Stand op de eerste verdieping met panelen, foto’s en nepappelen
Affiches ‘Vacature’ ophangen
Rondlopen om appels met boodschap uit te delen
Ariane koopt 5 kg appelen (ong. €60)
Anne, Benny, Ariane, Geneviève (anderen mailen)
Rieten manden meebrengen

Alles KAM

Oudervereniging – verslag vergadering 6 februari 2013
Quiz: 19 april 2013









20 ploegen à €5 per persoon
Opstelling zaal veranderen, ruimer, quiz master op de lange zijde plaatsen
Broodjes kaas/hesp (50 stuks)
Chips
Blokjes kaas/salami
Prijzen verzamelen! Wij vragen aan iedereen de medewerking om prijzen te verzamelen.
Helpende handen nodig !
Voorbereiding kwis vergadering: 27 maart 2013 om 20u15

Rondvraag


Geen vragen

Te noteren





Volgende vergadering: 27 maart 2013 in de mediatheek om 20u15.
Volgende activiteit: donderdag 7 maart 2013 infoavond drugs, in het KAM
Opendeurdag zaterdag 23 maart 2013, 14u – 17u, in het KAM
Kwis vrijdag 19 april 2013, in de refter van het KAM

Nieuwe leden en helpende handen heten wij graag welkom!
Quiz-prijzen zijn nu meer dan ooit welkom en nodig!
De vergaderingen van de oudervereniging staan open voor alle ouders van de school en gaan steeds
door in de mediatheek van het KAM.
Neem ook eens een kijkje op www.kamortsel.be
Wens je actief deel te nemen neem dan contact op met genevieve@scarlet.be of
annik.torfs@hotmail.com

Voorzitter: Geneviève Peten
Ondervoorzitter en secretaris: Annik Torfs
Penningmeester: Anne Hennebel

Alles KAM

