Ouderraad
Vrije Basisschool
de 5-sprong
Afdeling
Ganzenberg 6
9220 Kastel
e-mail: de.5sprong@skynet.be
website: www.de5sprong.be

Verslag vergadering 10 maart 2016
Aanwezig
Juf Ilse Colman, juf Sabine Teugels, Benny Geys Nele Vlaminck, Caroline Van den Broeck,
Wouter De Corte, Gracy Segers
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Financieel rapport
Het financieel overzicht wordt door Caroline overlopen, het overzicht is steeds ter inzage
beschikbaar tijdens de vergaderingen van de ouderraad.

Organisatie schoolfeest
Dit schooljaar gaat het schoolfeest door op afdeling Kastel van vrijdag 20 mei t.e.m.
zondag 22 mei.
We beslissen om dezelfde formule te behouden als twee jaar geleden: vrijdag
grootouderfeest, zaterdag kinderdisco en “Kastel got’s talent” en zondag eetfestijn (BBQ)
/ optreden van de leerlingen.
Aangezien de mensen van de kern van de ouderraad niet allemaal kunnen meehelpen de
volle drie dagen, doen we hierbij een oproep aan alle ouders om zoveel mogelijk te
komen helpen zodat het schoolfeest toch kan slagen. De brieven waarop kan
aangeduid worden wie waar en wanneer kan helpen, worden later nog meegegeven met
de kinderen.
Oproep mbt het schoolfeest:
 sterke mannen om de tent op te zetten op dinsdag 17 mei (en opnieuw weer af te breken na
het feest)
 DJ op vrijdag, zaterdag en zondag
 Discobal
 Oude CD’s, DVD’s, LP’s
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Varia
Gang 1e en 2e leerjaar
De gang van het 1e & 2e leerjaar en de trappenhal naar de 2e & 3e graad hebben dringend
een nieuwe laag verf nodig. Aangezien de trappenhal heel hoog is, kunnen we dit niet zelf
doen. Er zal een offerte aangevraagd worden (Gracy). Van zodra we deze offerte hebben,
kan er ook een spaarplan opgesteld worden.
Refter/keuken
In de zomervakantie zouden we graag de refter/keuken volledig opknappen: schilderen, de
keukenkasten en het aanrecht vernieuwen. De trap ernaast die naar de knutselklas en 5e
leerjaar leidt, moet ook hersteld en herschilderd worden.

Oproep: extra helpers om trap af te schuren en te herschilderen

Speelbak tuin
De kleuterjuffen doen een dringende oproep: met het mooie weer in het verschiet zouden
ze graag nieuw zand in de zandbak hebben. De zandbak werd vorig jaar schoongemaakt
maar wacht nu nog op nieuw zand. Probleem is dat we niet met een jeep en grote
remorque tot aan de zandbak kunnen rijden omdat de toegang daarvoor te klein is. We
zijn dus op zoek naar een smalle auto met remorque. Een andere optie is om een
vrachtwagen zand te laten leveren aan de schoolpoort maar dan moet het met kruiwagens
naar de zandbak gebracht worden. Papa’s die het zien zitten om hierbij te helpen, graag
een seintje op ons e-mailadres ouderraadkastel@gmail.com. Wanneer we hulp genoeg
aangeboden krijgen, kunnen we misschien gaan voor deze optie.
Oproep: auto met remorque om zand te gaan halen en zandbak te vullen of helpende handen om
met kruiwagens zand naar de zandbak te brengen

Volgende vergadering
De datum voor de volgende vergadering van de ouderraad zal later meegedeeld worden.

Voor vragen, opmerkingen, leuke ideeën, agendapuntjes kunnen jullie terecht op ons e-mail adres:
ouderraadkastel@gmail.com
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