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Agenda
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Omschrijving
Vorig verslag is goedgekeurd
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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Openingsactiviteit

Schoolradio 20 oktober
De redactie is Karel, Kristin en Joeri. Het is een podcasting.
Er zijn 3 dictafoons en kinderen kunnen hierin inspreken. Deze wordt gefilterd tot 2
uur zendtijd.
Het komt op de website en ze proberen het ook uit te zenden bij vrije radio.
Ook bij programma collega’s op STUBRU wordt de vrije radio gepromoot.
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In het groen is tijdens laatste vergadering aangevuld.

Werkgroep : radio
Volgende week vrijdag(5/9) komt de werkgroep samen.
Proberen via vrije radio. De bedoeling is om programma met kinderen te maken
( podcasting)
Ontbijt
Iedere leerkracht organiseert dit in eigen klas.
Misschien is het interessant om te werken rond voedselverspilling en fairtrade.
Voorstel dat Charlotte een voordracht geeft rond voedselverspilling tijdens
cultuurbeschouwing..
Winter picknick
Het wordt de kinderboerderij.
Fuif
Het wordt nog opgenomen.
Cindy leerkracht wordt gevraagd om zich hierbij aan te sluiten.
Sabine vraagt ondersteuning.
Annemie denkt dat mensen van communicatie mee willen ondersteunen.
Els spreekt Marie en Kaat aan.
Melissa wil meewerken.

Postkaarten
De planning is gemaakt wie welke activiteit per leefgroep gaat begeleiden.
Tegen Kerst moet alles klaar zijn.
Er wordt nagevraagd of er postzegels kunnen gemaakt worden met logo van 20jaar
De Vlieger.
Drukwerk : Ann-Sofie vraagt aan Annelies over verkoop in haar school om een idee
te hebben hoeveel kaarten er moeten gedrukt worden.
Voorstel is om tentoonstelling op eindspektakel te tonen.
Activiteit wordt voorgesteld op forum alsook campagne verkoop kaarten.

Quiz
Ondertussen routine, Joeri en Philip Caroen regelen dit.
Fietstocht
Het is rapper daar dan je denkt.
Vliegeren
Twee namiddagen wordt er in ateliers allerlei vliegers gemaakt.
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Op woensdag voormiddag laten we de vliegers op.
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.(Vragen aan Niek op Philippe
Vanbecelaere)
Werkgroep komt samen op 30 september bij Marijke
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Agendapunten 16 oktober
No.

Start

Omschrijving

Wie

Volgende vergadering
Datum/tijd
Plaats

Donderdag 16 oktober om 20h00
De Vlieger
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Target

Closed

