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Verwelkoming door de voorzitter + overlopen verslag vorige vergadering.
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Evaluatie lichtmis.

De pannenkoeken waren heel lekker en vers. Aangezien we rond de jaarwisseling een stroompanne
hadden aan de diepvriezer, waren al de pannenkoeken slecht en hebben we de dag voor lichtmis
nieuwe gebakken. Er is dan wel gebleken dat het twee keer zo duur was om de pannenkoeken te
bakken omdat de benodigdheden in kleinere aantallen gekocht werden dan op het pietenfeest. We
hebben ondertussen geïnvesteerd in een “alarmbakje” dat een sms stuurt naar de bestuursleden van
de ouderraad. Indien zich er nogmaals een stroompanne voordoet kunnen we direct ingrijpen. We
opteren dan ook om volgend schooljaar de pannenkoeken te bakken de maandag na het pietenfeest.
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Evaluatie winterwandeling.

De weergoden waren ons voor deze activiteit heel goed gezind. Er waren 112 personen ingeschreven
en iedereen was heel tevreden over de tocht en hetgeen er te verkrijgen viel.
Als we dit een volgende keer organiseren moeten we er op letten dat we iets (een “rode lantaarn”)
meegeven met de laatste vertrekker zodat de mensen op de verdeelposten weten wanneer die
gepasseerd is.
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Eerste communie + receptie.

We gaan contact opnemen met de ouderraad van Kastel en de Dobbelsteen voor de bloemen in de
kerk.
De receptie vindt plaats op zondag 14 mei 2017.
Eens vragen aan juf Kathleen en juf Karen hoeveel communicanten er juist zijn zodat we genoeg
geschenkjes kunnen voorzien.
Er zal binnenkort een briefje meegegeven worden voor helpende handen op deze receptie.
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Eetfestijn volgen schooljaar.

Het is misschien nog wat vroeg, maar we hebben al een datum “geprikt” voor deze activiteit, namelijk
zaterdag 24 februari 2018.
We gaan hetzelfde concept doen als de vorige keer.
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Klusjes.

Met het prachtige weer van de voorbije dagen, beginnen er stilletjes aan al wat “kluskriebels” te
komen.
Op het graspleintje aan de chalets liggen er twee afdakjes die we gekregen hebben (waarvoor dank)
die we op de kleuterspeelplaats zouden willen plaatsen ter vervanging van het afdakje waar nu de
fietsjes onder staan. We zouden dit graag in de Paasvakantie willen doen en gaan hiervoor een doodle
opmaken.
De rubberen tegels op de kleuterspeelplaats (aan de boot en de trein) zouden los liggen; we zoeken
hiervoor een oplossing om dit in de zomervakantie te herstellen.
We (Nico Van Meersche en Johan Kockelkoren) zoeken nog steeds naar een geschikte en betaalbare
oplossing om al onze vouwstoelen te stapelen op karretjes, die dan ook nog gemakkelijk te vervoeren
zijn. We zouden deze graag tegen het schoolfeest hebben omdat we ze dan weer allemaal (twee keer)
moeten verhuizen.
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Schoolfeest.

De brieven en het reglement voor de zeepkistenrace zijn al meegegeven en er is ondertussen al 1
inschrijving binnen. Er gaat ook nog een uitnodiging hiervoor gestuurd worden naar de
jeugdbewegingen en de carnavalgoepen. We gaan de race onderverdelen in volgende categorieën:
kleuters, lagere school, 13-16j. en +16.
Mail naar de sponsors is verstuurd.
De tombolaprijzen komen ook al vlot binnen!!
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Varia.

Er zijn dubbele punten te krijgen bij Bebat (lege batterijen).
Er mogen nog steeds oude gsm’s binnen gebracht worden en dit tot eind april.
Het berghok van de klusjesman zou eens mogen opgeruimd worden. We gaan kijken wat er van de
ouderraad instaat en dat eventueel in onze eigen berging zetten. De rest is van de klusjesman en van
de school.
De Jump is ondertussen in het oranje geschilderd en zal tegen het schoolfeest weer tegen de muur
bevestigd worden.
We gaan over tot de aankoop van enkele werflampen en enkele plooitafels.

De volgende vergadering gaat door op
maandag 24 april 2017 om 19u30.
Deze zal vooral over het schoolfeest gaan
IEDEREEN WELKOM!
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