Ouderraad
Vrije Basisschool
de 5-sprong
Afdeling
Ganzenberg 6
9220 Kastel

e-mail: de.5sprong@skynet.be
website: www.de5sprong.be

Verslag vergadering 18 oktober 2017
Aanwezig
Mevrouw Kathleen D’Hollander, juf Betty, Benny Geys, Caroline Van den
Broeck, Griet De Ceuster, Els De Wachter, Melinda Ost, Rebecca Depoorter,
Veronic Aelbrecht, Kevin Van Ael, Sylvie Van de Voorde.

Verontschuldigd
Nele Vlaminck, Melissa Van den Bulck, Inge Claessens

Verwelkoming
Iedereen heeft zichzelf voorgesteld en werd door de ouderraad verwelkomd.

Financieel overzicht
Het financieel overzicht werd door Caroline overlopen en is steeds ter inzage
beschikbaar tijdens de vergaderingen van de ouderraad.

Evaluatie bietenfeest
Met 401 betalende deelnemers is dit bietenfeest een van de betere edities
geweest.
In het algemeen waren de reacties lovend en hebben alle deelnemers genoten
van de leuke schrikmomenten door onze Aliens, de grappige interventies en
slotscène van onze MIB, de kunstwerken en het dansje van de leerlingen van
onze school.
Vanuit de ouderraad willen we jullie graag bedanken om massaal naar deze
activiteit te komen. Tevens willen we iedereen die geholpen heeft om dit
evenement mogelijk te maken nog eens extra bedanken : onze Aliens, de MIB,
leerkrachten en directie tot alle vrijwilligers (al dan niet van de OR) die
geholpen hebben voor, tijdens en/of na de activiteit.
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OPROEP: hebben jullie leuke
facebookpagina van de school!

foto’s of filmpjes? Post ze dan op de

Voor volgend jaar willen we de inkom van €1 p.p. behouden. De organisatie
dient wel door meer mensen gedragen te worden, zowel wat betreft de
voorbereidingen als de coördinatie tijdens het weekend zelf. Meer informatie en
een oproep volgt.

Voorbereiding wafelverkoop
Maandag 13 november start onze wafelverkoop. In tegenstelling tot wat in het
eerste verslag vermeld werd, hebben we ons gamma een klein beetje beperkt.
Zo bieden we aan: vanillewafels, chocoladewafels, frangipane en eierkoek,
telkens apart verpakt. De levering wordt gepland op donderdag 14 december en
de verdeling is voorzien op vrijdag 15 december. Grote bestellingen kunnen
donderdag 14 december afgehaald worden.

Voorbereiding lentewandeling
Zondag 18 maart gaat onze lentewandeling met ontbijt door. De wandeling
wordt begeleid door ervaren mensen die ons een woordje uitleg kunnen geven
over de planten, dieren,… die in onze omgeving leven. Tevens kunnen jullie
genieten van een lekker ontbijt in onze school.
Zin in een heerlijk ontbijtpakket aan huis? Geen probleem! De ontbijtpakketten
worden aan huis bezorgd in Kastel, mensen die buiten Kastel wonen kunnen
een heerlijk ontbijtpakket altijd komen afhalen aan onze school.
We danken alvast Kevin en Griet om deze activiteit in goede banen te leiden!

Voorbereiding schoolfeest
In het weekend van 25 mei gaat in onze afdeling het tweejaarlijkse schoolfeest
door. Zoals eerder gemeld zal alles doorgaan in een kadertent op onze
speelplaats. Hiervoor moeten we beroep doen op sterke papa’s of opa’s!
Op vrijdag staat naar goede traditie ons grootouderfeest geprogrammeerd.
De activiteit van zaterdag is nog niet bepaald en hiervoor willen ze graag de
mening van onze leerlingen horen. In de loop van de komende dagen zal er een
rondvraag voor onze leerlingen komen om een idee te krijgen welke activiteiten
er mogelijk op zaterdag kunnen georganiseerd worden.
Zondag 27 mei gaat ons schoolfeest door, het eten zal verzorgd worden door
Tom en Veronique van het frituur “’t Veertje”, gevolgd door een heerlijk
dessertenbuffet en de fantastische optredens van jullie kinderen.
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Varia
Lichtmis / carnaval: naar jaarlijkse gewoonte worden onze leerlingen door de
ouderraad getrakteerd op heerlijke pannenkoeken en chocolademelk tijdens
carnaval. Omdat dit jaar lichtmis en carnaval kort na elkaar vallen is beslist om
de leerlingen te trakteren met lichtmis.
Brandveiligheid: de preventieadviseur en Mevrouw Kathleen zijn rond geweest
in het schoolgebouw om dit qua brandveiligheid eens grondig te bekijken. Daar
werd bevestigd dat onze school voldoet aan alle wettelijk opgelegde normen.
Op advies van de preventieadviseur heeft onze ouderraad beslist om specifieke
rook– en brandmelders aan te kopen die geconnecteerd kunnen worden. Deze
werken op een batterij met een levensduur van 10 jaar. Op deze manier zorgen
we voor een verdere verbetering van de brandveiligheid in ons schooltje.
Asbestdossier: naar aanleiding van onze vraag aan mevrouw Kathleen mbt
asbest heeft de preventieadviseur het asbestdossier van onze school ter
beschikking gesteld. De aanwezigheid van asbest in het schoolgebouw is
beperkt tot het afdak. Dit afdak werd door de preventieadviseur gecontroleerd
en is nog steeds in goede staat waardoor er geen gevaar voor de leerlingen en
leerkrachten is. Omwille van onze bezorgdheid zal de vraag gesteld worden
door mevrouw Kathleen aan onze preventieadviseur om het afdak jaarlijks te
controleren tijdens de veiligheidsrondgang in ons schooltje.
Facebook: in het verleden was er een facebookpagina van de ouderraad en van
het schooltje in Kastel. Omwille van de wet op de privacy (het plaatsen van
foto’s van leerlingen op onze facebookpagina) hebben we met de OR beslist om
onze pagina te sluiten. Er is vanaf heden dus 1 website waar zowel de
activiteiten van de OR als van de school vermeld worden.
Logo OR: met de ouderraad zijn we op zoek naar een nieuw logo en jullie
kunnen ons daarbij helpen! Meer informatie volgt snel .
Ter herinnering:
 De data voor de volgende vergaderingen werden vastgelegd:
Woensdag 31 januari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Donderdag 26 april 2018
Woensdag 20 juni 2018
Iedereen welkom telkens om 20:00 in de lerarenkamer van onze school.
 Inzamelactie gedragen kledij: heb je oude kledij? Hou ze nog even bij,
want van vrijdag 23 maart tem vrijdag 30 maart 2018 maken we de
zorgklas vrij om de kleding te verzamelen. Geen opslagplaats thuis, dan
stockeren we ze tijdelijk in de kelder van onze school.
 Onze facebookpagina: https://www.facebook.com/kohade5sprongKastel/
Voor vragen, opmerkingen, leuke ideeën of agendapuntjes kunnen jullie terecht op ons e-mail
adres: ouderraadkastel@gmail.com
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