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Verwelkoming & bestuur ouderraad 2016-2017
Benny Geys (papa van Sverre en Jutta) nam het voorzitterschap over van Jan
Van den Eede. Hij verwelkomt alle aanwezigen. De functies van penningmeester
en secretaris worden opengesteld. Aangezien niemand zich kandidaat stelt en
we ook geen enkele kandidatuur ontvangen hebben, zullen Caroline en Nele
hun functie gewoon verderzetten. Aan het eind van het lopende schooljaar
zullen de functies opnieuw opengesteld worden.

Financieel overzicht 2015-2016
Caroline overloopt de huidige stand van zaken. Het financieel overzicht van
afgelopen schooljaar wordt rondverdeeld.
Graag willen we alle ouders, grootouders & sympathisanten van onze school
bedanken door even stil te staan bij een aantal grote aankopen/werken die we
kunnen realiseren hebben dankzij hun deelname aan onze activiteiten:
-

opfrissen refter (334,20 €)
educatief materiaal (1553,21 €)
materiaal turnjuf (1014,66 €)
zand voor zandbak (71,16 €)
bijdrage zeeklassen (120 €)
WiFi school (224 €)
renovatie keuken (2686,52 €)
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Evaluatie avondmarkt
Hartelijk dank aan iedereen die langs ons kraampje passeerde. We verkochten
dit jaar 12 kilo (!) wafeltjes. We haalden minder op dan andere jaren,
waarschijnlijk door geen drank meer te verkopen. Al bij al zijn we tevreden
omdat we met een minimale inspanning toch weer geld in het laatje brachten.
De fruitmand werd gewonnen door Petra Van Duysen, mama van Guim en Liv.

Voorbereiding Bietenfeest – 22 oktober
Net zoals vorig jaar zal het bietenfeest doorgaan op een zaterdag, nl. 22
oktober.
Kastel wordt bedreigd door gemene spoken. Volgens ons brave schoolspook
Bleekscheet is het de hoogste tijd om echte spokenjagers in te huren. Alleen
kan hij ze niet de baas. Hopelijk komen alle kinderen en ouders helpen om als
echte Ghostbusters de slechte spoken te verdrijven.
Aan de juffen wordt gevraagd om de leerlingen een paar weken op voorhand
voor te bereiden op het feest door het thema al te verwerken in verhalen en
toneeltjes. Er zullen ook weer lampionnen gemaakt worden in de klas, die de
kinderen dan kunnen meenemen op hun tocht door het veld.
2 flyers werden reeds uitgedeeld in Kastel. Een laatste flyer volgt nog. Posters
werden gekopieerd om te verdelen bij zelfstandigen in Kastel en Moerzeke.

Dag van de leerkracht
Woensdag 5 oktober is het dag van de leerkracht. Op die dag zullen alle
leerkrachten in de bloemetjes gezet worden.

Activiteitenkalender
De kalender voor het komende werkjaar wordt opgemaakt en zal als bijlage
toegevoegd worden aan dit verslag.

Extra activiteit
Er kwamen enkele voorstellen binnen voor een extra activiteit. Vooral het idee
om een tweedehandsbeurs van speelgoed en kledij te organiseren, kreeg veel
bijval. We bekijken even de mogelijkheden omtrent deze activiteit (datum,
plaats, eventuele catering erbij...).

Varia
Poort
De juffen vragen om een soort van ‘val’ te plaatsen over de poort, dit om te
vermijden dat de allerkleinsten de poort zelf open krijgen. Er zal aan Wouter
gevraagd worden te bekijken of dit kan.
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Loopfietsen
De kleuterjuffen vragen om extra loopfietsen aan te kopen wanneer er budget
is.
Volgende vergadering
De datum voor de volgende vergadering van de ouderraad zal later meegedeeld
worden.

Oproep: we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, creatieve breinen die
mee aan de kar helpen trekken voor nieuwe activiteiten!! Kom eens
langs op een van onze vergaderingen, altijd welkom.

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