
Notulen AC vergadering 

 

Datum: 25-02-2020 

 

Aanwezig: Maartje, Ryanne, Thomas, Corina, Menke, Loes 

 

Voorzitter 

Corina en Thomas geven aan geen voorzitter te willen zijn. Maartje heeft wel aangegeven 

dat dit een rol voor een van de ouders is en niet voor een leerkracht, dus dit moet in de 

volgende vergadering nog een keer worden besproken 

 

Bingo 

Het draaiboek van 2014 heeft Maartje aan de AC leden gemaild.  

Data en tijden: 

25 maart voor de kinderen van groep 1 + 2 en groep 3 + 4 

1 april voor de kinderen van groep 5 + 6 en groep 7 + 8 

Tijdstippen zijn 14:00 uur tot 15:00 uur en 15:30 uur tot 16:30 uur. 

Verwachte aantallen kinderen: 

Groep 1 + 2: 90 

Groep 3 + 4: 150 

Groep 5 + 6: 100 

Groep 7  + 8: 100 

Aanwezige AC-leden: 

25 maart: Cleo, Jenny, Loes, Ryanne 

1 april: Corina, Maartje, Menke, Thomas 

Overige hulptroepen: 

Leerkrachten 

Kinderen van groep 8 

Ouders 

Rolverdeling: 



Kassa (2): kinderen groep 8? 

Presentatie: Loes en Tess/Elserieke (25 maart groep 1 + 2 en 3 + 4) en Frank en nog drie 

andere leerkrachten (1 april groep 5 + 6 en 7 + 8) 

Barretjes (3) 

Portier (1) 

Toezichthouders (2) 

Nakijkers (3) 

‘Snoeppot’ (2) 

Fotograaf (1) 

Nb: assistent van de presentator verkleed als paashaas? Misschien nog wat konijnenoren 

voor de AC-leden? 

Spel: 

Er worden per keer 2 rondes bingo gespeeld. Totale duur 1 uur.  

Voor de kleuters is er plaatjesbingo. 

Daarnaast is er een snoeppot gevuld met paaseieren, waarvan de kinderen mogen raden 

hoeveel eieren er in de pot zitten. 

Prijzen: 

Groep 1+ 2: 2×1 hoofdprijs, 2×30 kleine prijsjes (ca 1 euro) en 30 grote paaseieren 

Groep 3 + 4: idem, maar 80 prijsjes en 70 eieren 

Groep 5 + 6 en 7 + 8: idem, maar 70 prijsjes en 30 eieren. 

De hoofdprijzen worden resp. Carcasson JR, Katan JR, 30 Seconds JR en nogmaals 30 Seconds 

JR. Dus 2 × Carcasson en Katan en 4 x 30 Seconds. 

De winnaar van de ‘snoeppot’ wint de inhoud van de snoeppot. Dus in totaal 4 potten en X 

paaseitjes per pot. 

Nb: op zolder lagen nog twee dozen met prijsjes en 4 potten. 

Eten en drinken: 

Limonade, water, roze koeken, appel(?) 

Prijs is €0,50 per consumptie. Contant of met consumptiebon (wie maakt die?) 

Kinderen moeten zelf hun Et Buut bidon meenemen voor het water. 

Kaart(verkoop): 

Dit doen we ter plekke een half uur(?) voor aanvang. 



Prijs is €4,00 voor een setje van 2 kaarten (per ronde 1). 

Ca. 700 bingokaarten nodig (op zolder), waarvan 180 kleuterbingokaarten, Menke en 

Thomas maken nieuwe kaarten met dierenfiguren en de bijbehorende geplastificeerde 

bordjes. Margot weet hoe dit makkelijk kan. 

Bingospel op zolder? Anders via Sportbedrijf huren? 

Communicatie: 

Maartje past de kalender aan in de Buut App en plaatst een stukje op de Buut App. 

Ryanne informeert de leerkrachten en vraagt Groep 8 om te helpen(?) 

De overige AC-leden gaan ouders werven. 

Wie maakt posters? 

Boodschappen: 

Corina en Loes doen boodschappen (limonade, paaseieren, roze koeken etc.) en kopen de 

cadeaus bij de Action. En zoeken de leuke prijsjes uit de dozen van zolder. 

Verder nog nodig: 

Hoofdprijzen 

Bingospel 

De dag zelf: 

Een uur van te voren aanwezig om alles klaar te zetten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


