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AGENDA

• evaluatie van het lentefeest

• stand van zaken ivm koor
• verkeersproject - fietsexamen

...
• varia ronde

1. Evaluatie van het lentefeest
Er waren veel tevreden reacties van ouders en kinderen. 

De winst was 2600 euro dit jaar. De omzet was ongeveer even groot als vorig jaar, maar de aankoop van tenten 
weegt deze keer door. De winst dient om gordijnen te kopen voor de gymzaal.

De sappentrappers waren een leuke attractie, maar zoals verwacht geen winstpost.  

De hotdogs waren te snel op, volgend jaar 200 broodjes bestellen en naast grote blikken worstjes ook enkele 
kleinere blikken om te gebruiken op het einde. 

Pannenkoeken waren ook te snel op, volgend jaar extra deeg maken.

Frietjes verkochten goed. 

Tombola: er waren 30 prijzen in totaal, maar er zijn er maar 15 afgehaald. De formule blijft behouden, de eitjes-
verkoop verliep vlot.

Prijslijst moeten veel meer verspreid worden. 

Vrijwilligers: er bleken mensen zich opgegeven te hebben, maar de briefjes waren te laat aangekomen. Eventueel
volgend jaar een kraam in reserve houden. Ook best een blad buiten hangen met het schema.

2. stand van zaken ivm koor
Er is een nieuwe juf die koor overneem tot aperitiefconcert. Volgend jaar is nog in beraad.

Er zijn maar 10 deelnemers dit trimester. Volgend jaar zal er wat reclame gemaakt worden.

3. Verkeersproject

Door vergetelheid is er geen mail verstuurd voor begeleiders vanuit de stuurgroep (waarvoor excuses), er waren 
genoeg begeleiders van het team en spontane aanbod van Marja. Waarvoor dank.

Alle kinderen hadden een fiets bij zich. 

Er waren 2 waarnemend politieagenten op oefendag en 5 waarnemend polietagenten op examendag.
Vraag is of de politieagenten niet te veel een kunstmatige bescherming boden, aan het kruispunt van de 
Lammekensstraat met de Kerksstraat. 

Voorsorteren lukt niet goed bij iedereen, een heel aantal gingen in het midden rijden om daarna rechtsaf te 
slaan. 

Filmpje van onderwijsbeleid is via de media verspreid. Daarna is ATV komen filmen over het filmpje en het 
fietsexamen. 

Dinsdag 6 juni in namiddag is er voetgangersexamen, nog 3 begeleiders gezocht. (Marja?)



Volgend jaar volgende aanpassingen:

– vooraf traject filmen om tips te geven waar we op moeten letten. Te voet langslopen is niet voldoende.

– helmen voorzien op school.

– Volgend jaar ook fiets nakijken op geschiktheid en in orde zijn voor het examen.

Sommige kinderen hadden nog te weinig fietsvaardigheid. Wel moeten we er rekening mee houden dat deze 
kinderen niet in de voorgaande jaren konden oefenen (dit is het eerste jaar van het project).

De kinderen hebben les gekregen over verkeersregels en borden. Wero van Mundo biedt een pakket verkeersles 
aan, dit wordt aangekocht voor volgend jaar. 

Veel positieve respons gekregen op de oranje mannetjes in het straatbeeld en op de leerlingen die het examen 
deden.

4. varia ronde

Etentje
Hilde nodigt de andere vrijwilligers die meehelpen op school. Hen wordt niet gevraagd te koken, er is elk jaar 
toch veel over.

Grondzeil nodig voor de zandbak – ideeen?
De zandbak is een succes bij de kinderen, maar belast de riolering erg. Een afvoerbuis raakt verstopt en dat had 
overstroming tot gevolg bij een zware regenbui.

Tips voor een oplossing zijn welkom – worteldoek onder de zandbak, filter aan het putje? 

Moedergroep
Hier is vraag naar vanuit verschillende ouders. Er zijn een aantal mensen die dit willen trekken. Zou een keer per 
trimester zijn.
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