Werkgroep 20 jaar de Vlieger
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Inleiding, goedkeuring vorig verslag
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Verslag van de subwerkgroepen
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Afstemmen tussen werkgroepen communicatie en 20 jaar De Vlieger
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Bespreking
Agenda
No.
1

Aktie?
(J/N)

Omschrijving

Vorig verslag is goedgekeurd.
Robin ligt in het ziekenhuis. We wensen hem vlug beterschap.

2

Philip Caroen gaat er nog een keer voor, samen met Hippo (papa Pablo,
Tibo, Matteo)

3

Overzicht activiteiten voor het feestjaar:
KL= kleine activiteit
GR= grote activiteit
Naam in vetgedrukt is de verantwoordelijke voor het subgroepje.
20 september : opening met inspiratiemoment/debat (groot evenement)
(Ciska, Tineke, Klaar en Charlotte)
Verslagje eerste bijeenkomst subgroepje:
11 tot 14u: vrijstaat O, we zullen het wel moeten open stellen voor iedereen
Receptie: niet volledig gratis
We zouden iedereen een drankje aanbieden, de rest laten betalen. Charlotte regelt
dit met vrijstaat O.
We zoeken iets om te eten, Charlotte kijkt voor de natuurfrituur, eventueel andere
opties.
Optocht: verzamelen om 10u in de Vlieger.
De kinderen in verschillende kleuren, de kleinste in wit, geel, orange,
rood...opgaand volgens leeftijd, ook ouders en begeleiders zijn gekleed in het kleur
van de groep waar ze bij horen.
Denken aan politiebegeleiding voor de optocht.
Charlotte checkt de melody makers, Ciska vraagt aan Kaat voor fanfares. Vòòr de
fanfare lopen kinderen met een plakkaat “20 jaar de Vlieger”, op einde met
vlaggen, flyers. Charlotte vraagt of je het zelf confetti moet opkuisen, indien wel
doen we dit dan niet.
We zullen eens vergaderen met subgroepje voor praktisch werk. Klaar bereidt dit
voor, zorgt dat al het materiaal er dan is. We maken dan het plakkaat, de vlaggen,
de flyers…
Woesh vragen voor de optocht, en kinderanimatie, Ciska zal mailen naar Els.
Voor het gesprekpanel, Colijn vragen als moderator.(ondertussen gevraagd, hij zou
dit heel graag doen)
Medaer mailen , een oud ouders man/vrouw, Petra, Stefan Dhont, oudleerling
Muziek, we zijn het nog aan het uitzoeken, mogelijkheden: cover, zonen van
Manu, via Cindy via Facebook oud leerlingen optrommelen.
Vragen Dirk om iets op te stellen met de kinderen die een muziekinstrument
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bespelen?
Na gesprek vraagt Klaar aan Hans, papa Django, om achtergrondmuziek te draaien
in Vrijstaat O

20 oktober : schoolradio (klein evenement), we proberen een dagje in de
ether te zijn…
(Joeri,teamlid..)

20 november : klasontbijt (KL)
(team)Ciska coördineert, alle lkr organiseren in eigen klas

20 december : winterpicknick met lampiontocht (GR)
(Sabine,Cindy Vanrijckel, Melissa, Maja)

24 januari : Fuif
(Inge,Sabine en Maja,Kaat)
Wordt beslist na vergadering ‘Groene speelplaats’
20 februari : tekeningen/postkaarten in de bus bij de kinderen thuis, het is
krokusvakantie, als verrassing houden voor de kinderen (KL)
(Dasha, Klaar, Heidi)
Ieder kind maakt één postkaart. Deze worden gemaakt tijdens een atelier binnen de
schooluren.
In ieder leegroep komt een begeleider of meerdere begeleiders, een beetje zoals bij
de ateliers.
Jongst kleuters : Dasha,Wouter
Oudste kleuter : Marian en Glenn
2de leefgroep : Klaar en Pieter Clicteur
3de leefgroep : Herr Sele
4de en leefgroep : Hans en Julie
Vrijdag voor Krokus, tentoonstelling van al de tekeningen ipv forum. Later wordt
nog beslist of er een receptie wordt gegeven.
Kaartjes worden gedrukt.
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20 feb komt de verrassing thuis. Op het kaartje komt een wens, er zal ook de
klassen gewerkt worden rond wensen, hoe je schrijf je een mooie wens….
Er worden later ook pakketjes verkocht van de kaartjes.
21 maart : Quiz (KL)
(Joeri en Philip Caroen en Hippo)

19 april : Fietstocht(GR)
(Jan Dessein, Tineke, Marijke, Philip Duc)

20 mei : Gaan Vliegeren voorafgaand met atelier zelf vliegers maken.(KL)
(team)Ciska organiseert de ateliers.

27juni : schoolfeest(HGR)
(Melissa, Robin, Marijke, Els, team)
We kunnen de ruimtes van Atheneum en Middenschool gebruiken.
Voorstel om tent op straat en straatfeest te houden.
Marijke vraagt bij Loket Uit voor afzetting straat.
Annemie en Maria zitten in beide werkgroepen.
Herkenbare affiche.
Vb Strook geschilderd met foto’s van iedere activiteit.
Op de website altijd de volgende activiteit melden.
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Agendapunten 8 mei 20u
No.

Start

Omschrijving

Wie

1

Goedkeuring verslag

2

Beslissing fuif , verslag vergadering groene
speelplaats

4

Target

Closed
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Vergaderen in subgroepjes: 20u15
Verslagen van subgroepen : 21u

Volgende vergadering
Datum/tijd
Plaats

8 mei
opvangruimte
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