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Verwelkoming & bestuur ouderraad 2014-2015
Jan verwelkomt alle aanwezigen. De functies van voorzitter, penningmeester
en secretaris worden opengesteld. Aangezien niemand zich kandidaat stelt en
we ook geen enkele kandidatuur ontvangen hebben, zullen Jan, Caroline en
Nele hun functie gewoon verderzetten. Aan het eind van het lopende schooljaar
zullen de functies opnieuw opengesteld worden.

Financieel overzicht 2013-2014
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:
 renovatie toiletten – 4.103,28 €
 aankoop tweedehands schoolbord – 170 €
 nieuwe tv voor in tv-klasje – 279 €
 6 pc’s – 894 €
 boeken & inrichting schoolbib – 546,13 €
 speeltuigen speelplaats – 980,99 €
 bijdrage zeeklassen – 280 €

Evaluatie avondmarkt
Hartelijk dank aan iedereen die ons kraampje bezocht! Dit jaar waren alle
wafels al uitverkocht om half negen.
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Wat betreft de praktische kant maakte Wouter de opmerking dat het nuttig zou
zijn de frigo’s aan te voeren met een remorque die kan blijven staan zodat het
gesleur met de frigo’s kan vermeden worden.
Volgend jaar te bekijken:
 al of niet drank blijven aanbieden
 gokspelletje opnieuw invoeren

Voorbereiding Bietenfeest – 24 oktober
Dit jaar draait ons Bietenfeest rond het thema heksen. We gaan op
heksenjacht: Jeanne Panne, Fie de Fijne en Ria Pia, 3 heksen zijn weer
opgemerkt in Kastel. Tijdens de bietentocht zullen de kinderen materiaal in
handen krijgen waarmee ze de heksen kunnen verjagen.
Caroline overloopt het praktisch overzicht / to-do lijstje. 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.
Flyers werden reeds uitgedeeld in Kastel. Een laatste flyer volgt nog. Posters
worden gekopieerd om te verdelen bij zelfstandigen in Kastel en Moerzeke.

Dag van de leerkracht
Maandag 6 oktober is het dag van de leerkracht. Op die dag zullen alle
leerkrachten en de mensen die instaan voor de schoonmaak en de opvang
speciaal in de bloemetjes gezet worden.

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

Vorming
Dit jaar is het thema ‘Leren leren, hoe kunnen we onze kinderen helpen?’. De
organisatie 'Leren hoe? Zo! ’(Gent) zal ons op een leuke en interactieve manier
aantonen hoe we een dieper inzicht kunnen verwerven in onze leermotor en die
van ons kind, welke andere factoren ‘leren’ beïnvloeden en hoe we daarin als
ouders kunnen ondersteunen.
De vorming gaat door op donderdag 13 november 2014.

Website school
We merkten op dat veel info over de ouderraad verouderd is op onze
schoolwebsite. Nele zal dit bekijken en nieuwe info doorgeven aan Mr. Guy die
de website up-to-date houdt.
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Varia
Scherm voor beamers
Juf Evi merkt op dat de nieuwe beamers al in gebruik zijn maar dat ze nog een
scherm kunnen gebruiken voor een goeie projectie. Benny kijkt na of hij thuis
nog een soort van rolgordijn heeft dat hiervoor kan gebruikt worden.
Boekentoppers
De juffen vragen of ze per klas een serie ‘Boekentoppers’ mogen aankopen. Dit
is ok voor de ouderraad.
Valtegels
Mr Geert vraagt na bij de preventieadviseur of er meer valtegels nodig zijn
rondom de nieuwe speeltuigen op de speelplaats.
Volgende vergadering
De datum voor de volgende vergadering van de ouderraad zal later meegedeeld
worden.
De juffen willen iedereen bedanken die batterijen en toners helpt recycleren. Op
dit moment spaarden we 3836 punten bij Bebat waardoor elke juf een bedrag
van 100 € kan spenderen aan didactisch materiaal uit de catalogus van Baert
Schoolbenodigdheden. Bij Rincato, het bedrijf dat toners recycleert, spaarden
we 271 €. Dit bedrag wordt opzij gehouden om IT-materiaal aan te kopen.
BIJ DEZE DUS EEN WARME OPROEP OM ZEKER VERDER TE DOEN !!!

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