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Financieel overzicht
Caroline overloopt de huidige stand van zaken. Het financieel overzicht is steeds
ter inzage beschikbaar op de vergaderingen van de ouderraad.

Voorbereiding schoolfeest 16-17-18 mei
Vrijdag: grootouderfeest
Zaterdag: Kastel’s Got Talent, gebaseerd op Belgium’s Got Talent. Iedereen kan
deelnemen met gelijk welke act. Er zal ook een flyer uitgedeeld worden over
gans Kastel. Deelname is niet beperkt tot kindjes van alleen onze school.
Zondag: schoolfeest, dit jaar met BBQ (Hams Hoevevlees).
De juffen hebben het idee opgevat om het Schots kasteel van het Bietenfeest te
gebruiken als rode draad en daarrond te werken met sprookjes waarin een
kasteel voorkomt. Caroline overloopt het actieplan.
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Oproep: voor ons schoolfeest zijn we nog op zoek naar:


oude cd’s (vb cd’s die niet meer gespeeld worden of programmatie cd’s
die niet meer gebruikt worden)



4 Schotse rokken voor volwassenen (worden naderhand natuurlijk
teruggegeven)

Wie ons hierbij kan helpen, kan een boodschap achterlaten via
ouderraadkastel@gmail.com

Receptie Eerste Communie
Dit jaar zijn er slechts 3 Eerste Communicantjes. Natuurlijk zijn ook de kinderen
die hun Lentefeest vieren welkom op de receptie, samen met hun familie.
De praktische voorbereidingen zullen afgesproken worden via
Momenteel zijn we met een 6-tal mensen om de receptie te verzorgen:







e-mail.

Nele
Griet
Ann
Caroline
Marie-Thérèse
Linda

Wie
graag
een
handje
ouderraadkastel@gmail.com

komt

helpen,

kan

zich

melden

via

De Plechtige Communicanten zullen een memory stick cadeau krijgen van de
ouderraad.

Vormingsavond
Er wordt beslist om de vormingsavond te verzetten naar oktober/november
2014.

Actieplan toiletten
WC-brillen voor de kleutertoiletten zijn gemaakt en geplaatst.
4 deuren werden vervangen en voorzien van cilindersloten, de verlichting en de
loodgieterij werden vernieuwd. 2 jongenstoiletten werden op vraag van de
inspectie hoger gehangen.
Voorstel was ook om de ramen van de toiletten te vervangen door nieuwe met
dubbele beglazing. Ondertussen zijn de ramen klaar. Ideaal zou zijn dat ze nog
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vóór het schoolfeest kunnen geplaatst worden, maar dat hangt af van de
planning van de plaatser.
Aangezien alle tegels vervangen te duur wordt, zullen de kapotte tegels
vervangen worden door nieuwe.

Varia
De ouderraad zou 5 euro per leerling betalen voor de zeeklassen. Er wordt
beslist dat dit bedrag nog kan opgetrokken worden al naargelang de noden. Juf
Evi zal ons hierover inlichten van zodra alle activiteiten aan zee geboekt zijn.

Volgende vergadering
De datum voor de eerstvolgende vergadering wordt later meegedeeld.

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