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Verwelkoming door de voorzitter + overlopen verslag vorige vergadering.

Aangezien de zaal Ter Munken in Kastel veel goedkoper is dan de Oude Maalderij gaan we volgend jaar ons
eetfestijn daar geven.
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Camerabewaking.

Op zondag 9 april iets na de middag hadden we een sms gekregen m.b.t. een stroompanne aan onze
diepvriezer. Saskia is toen komen kijken en we vermoeden dat het hier om “sabotage (vandalisme)”
gaat: al de deuren stonden open, de automaten waren afgezet en de verliesstroomschakelaar stond
nog aan. Ze heeft dan een melding gedaan bij de politie en de raad gekregen om misschien één (of
meerdere) bewakingscamera(s) te plaatsen zodat we bewijs hebben moest dit nog eens gebeuren.
Als we nu nog eens een melding van stroompanne krijgen, zullen we eerst de politie verwittigen.
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Klusjes.

* We hebben een “handige Harry” gevonden die een prototype gemaakt heeft van een karretje
waarop we onze stoelen kunnen leggen. Er kunnen ongeveer 35 stoelen op één kar en de prijs valt heel
goed mee. Ze zijn stevig, gemakkelijk te hanteren en de stoelen liggen er vast op. We gaan 10 van die
karretjes laten maken en die zullen zeker voor het schoolfeest klaar zijn.
* We zouden graag hebben dat de kast voor onze boiler ook nog tegen het schoolfeest klaar is zodat
we hem dan kunnen gebruiken.
* Het afdak van de kleuterschool vernieuwen en het uitvullen van de tegels aan de trein en de boot
moeten ook nog gebeuren. Dit was eerst gepland in de Paasvakantie maar is om organisatorische
redenen niet kunnen doorgaan. We gaan deze klussen uitvoeren op zaterdag 10 juni 2017.
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* De Jump zal nog voor het schoolfeest weer aan de muur gehangen worden.
* De berging van de ouderraad zal voor het schoolfeest eens opgeruimd worden zodat we weten of we
nog speciale aankopen moeten doen voor het schoolfeest. We gaan ook nog eens kijken naar de staat
van de vloer want die is steeds meer aan het verzakken.
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Eerste communie + receptie.

De uitnodiging voor de communicanten of leerlingen met een lentefeest alsook de vraag naar helpende
handen voor de receptie zal eerstdaags meegegeven worden aan de betrokken leerlingen.
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Project speelplaats.

Het dossier is binnen en we wachten in spanning af naar een, hopelijk positief, antwoord.
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schoolfeest.

Het thema voor dit schoolfeest is: ieder kind een koningskind.
Het nodige drukwerk: takenlijst, brieven, vraag naar helpers, brief voor de buren, uitnodigingen, … zal
binnenkort meegegeven worden.
De catering voor zondag is ok.
Het parkeerverbod voor zaterdag moet nog aangevraagd worden.
De nodige aansluitkabels, voor de muziekinstallatie, zijn geleverd en er zijn extra luidsprekers
gehuurd.
De quiz is zo goed als klaar. Saskia moet enkel nog een paar actualiteitsvragen hebben maar daarop is
het natuurlijk wachten op “de actualiteit”.
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Varia.

We hebben een geschenk gekocht en afgegeven aan juf Charlotte ter gelegenheid van de geboorte
van haar zoontje Arthur.
We gaan tegen het schoolfeest enkele vouwtafels en werflampen aankopen

De volgende vergadering gaat door op
dinsdag 6 juni 2017 om 19u30.
IEDEREEN WELKOM!
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