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Bespreking
Agenda
No.
1

Aktie?
(J/N)

Omschrijving
Wij verwachten dat de leden van de kerngroep zo veel als mogelijk op iedere
vergadering aanwezig zijn zodat alle activiteiten ondersteunt kunnen worden vanuit
de grote groep en niet alleen door de mensen van de desbetreffende subwerkgroep.
We stellen ook voor om van de vergaderingen van de subwerkgroepen een kort
verslag te maken die wordt geplakt in het verslag van de grote werkgroep.
Kaat wordt als lid van evenementen ook lid van de werkgroep.
Mensen die enkel in subgroepen participeren, zijn welkom.
De data gaan geplaatst worden kort voor de volgende activiteit. Ciska gaat ze
doorgeven.
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20 september : opening met inspiratiemoment/debat (groot evenement) (Ciska,
Tineke, Klaar en Charlotte)
20 oktober : schoolradio (klein evenement)(Joeri,Kristin en Karel..)
20 november : klasontbijt (KL) (team)ciska
20 december : winterpicknick met lampiontocht (GR)(Sabine,Cindy Vanrijckel,
Melissa, Maja, Bjorn)
24 januari : Fuif (Inge,Sabine en Maja,Kaat)
20 februari : tekeningen/postkaarten in de bus (KL)(Dasha, Klaar, Heidi)
21 maart : Quiz (KL)(Joeri en Philip Caroen)
19 april : Fietstocht(GR) ( Jan Dessein, Tineke, Philip Duq)
20 mei : Gaan Vliegeren voorafgaand met atelier vliegers maken(KL)(team)Ciska
27juni : schoolfeest(HGR)(Melissa ,Robin ,Marijke, Els ,team, Ann-Sofie, Katleen )
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Subsidies aanvraag:
Tineke en Charlotte de subsidies en ook alle materialen aan. We zorgen dat dit nog
binnen is voor 20 juni, de aanvragen moeten 3 maanden op voorhand binnen zijn.
Joeri maakte zich zorgen om dan geen aanvraag meer te kunnen indienen voor het
eindschoolfeest, dit klopt niet, ze werken volledig met kalender jaren.
We vragen de subsidies aan voor wikdrummers, voor Christophe, voor natuurfrituur,
we beslissen wat we doen als we weten of we de subsidies krijgen of niet.
De subsidies die we aanvragen staat in teken van wijkfeest.
We moeten op zekere manier de wijk betrekken, ze uitnodigen voor de optocht het
debat en een glaasje lijkt voldoende.
Forumzaal werd aangevraagd, het kan een oplossing zijn voor de activiteit voor de
kinderen.
Charlotte vraagt tent aan van stad, zou op de dijk geplaatst worden, we kunnen ook
nog dingen afzeggen, lijkt ons beter dan alles op het laatste te moeten regelen.
Christophe , cicusvoorstelling, blijft optie tot we het weten of de subsidie
goedgekeurd is.
Vleugels, voorbeeld van Klaar, ze zijn heel mooi.
Per meter kunnen we er 3 maken per kleur,
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Ook een vlag per kleur.
We kopen 2 meter per kleur.
Klaar doet alle inkopen, we komen samen in de zomer op 17 juli om 19u bij Klaar
om alles te maken, andere mensen uit de grote groep zijn ook welkom
Bekendmaking, Heidi zoekt uit of we ruimer moeten gaan dan Oostende, bv Klasse,
Go-nieuwsbrief.
We moeten dringend de uitnodigen versturen naar externen, oudleerlingen/leerkachten/ouders, schepencollege, scholengemeenschap, CLB, lop-oor,
...
Uitwerking gesprekspanel
Startouders: Niek met kinderen? Ciska
Startleerkracht: Petra. Ciska
Anne Van Quatem? Ciska
Jan Catrysse?Eventueel voor de kinderen? Klaar
Herr Seele: cartoons tekenen tijdens gesprekken, dit zijn ook de bedenkingen voor
de mensen van gesprekspanel. Klaar vraagt via Ines.
Colijn: eens concreet afsrpreken om gesprekken voor te bereiden. Ciska
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Inge: zorgt voor aankleding van de bartafel
Werkgroep eindspektakel :
Best subsidie aanvragen voor wijkfeesten, dan kan het via stad om straat af te
zetten.
Zonder subsidie moet het via politie gaan.
De aanvraag gebeurt na het openingsfeest.
Kovver komt, moeten wel voor PA zorgen.
Werkgroep : radio
Deze komen deze maand nog samen.
De bedoeling is om publieke radio uit te zenden
Winterpicknick
Het stad ontraadt de locatie Leopoldpark.
Kinderboerderij is nu de optie.
Postkaarten
Per klas komt iemand een atelier geven en worden de postkaarten ontworpen.
Op de achterkant wordt er een wens geschreven.
Ze worden later tentoongesteld in de turnzaal met een drankje.
Tegen 20 feb worden ze gepost.
Een selectie postkaarten worden gedrukt voor verkoop.
Broer van Klaar zorgt voor de druk.
Fuif
Het wordt nog opgenomen.
Cindy leerkracht wordt gevraagd om zich hierbij aan te sluiten.
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We vergaderen elke donderdag voor de komende activiteit, sommige uitzonderingen
als het vakantie is, en ook de eerste vergtadering in aug is op een woensdag.
Woensdag 27 aug 20u
Donderdag 18 september 20u
Donderdag 16 oktober 20u
Donderdag 13 nov 20u
Donderdag 18 december 20u
Donderdag 15 januari 20u
Donderdag 12 februari 20u (19 februari krokusvakantie)
Donderdag 19 maart 20u
Donderdag 2 april 20u (16 april paasvakantie)
Donderdag 7 mei 20u (14 mei, OLH hemelvaart)
Donderdag 25 juni 20u

Agendapunten 27 augustus
No.

Start

Omschrijving

Wie

Volgende vergadering
Datum/tijd
Plaats

27 augustus om 20h00
De Vlieger
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Target

Closed

