Schoolfeest 27 juni ’15
We maken er een buurtfeest/ traditioneel schoolfeest met optredens van.
Programma
14u Welkom
14.30 Optredens
15.30 Randanimatie, koffie en taart, bar
17u Bbq aan
18.30 Kovver
19.30 – 20.00u Einde Kovver en richting bar.
1.Plaats
De straat wordt een stuk afgezet. We zorgen ervoor dat iedereen nog uit z’n garage kan.
Els spreekt Charlotte of Tineke aan om te zien hoe we subsidies aan moeten vragen en wie er een
aanvraag moet doen zodat we eker tenten krijgen. Ook het gerief dat we van ’t stad willen gebruiken
gebeurt via hen. Indien het niet de school mag zijn spreekt Joeri de beenhouwer aan om de aanvraag
te doen.
Aan de kant van het paard komt een tent waar het podium onder staat. Aan de andere kant van het
afgesloten stuk komt nog een tent. Daar komt de bar. Tussenin een open ruimte indien droog. Aan
de zijkanten tafels voor de taart en koffie. We bestellen ook hoge bar tafels om rond te staan.
Voor het podium worden stoelen geplaatst. De kinderen kunnen op de grond of op banken van ’t
school zitten.
Op de speelplaats van de vlieger mogen de kinderen spelen. De gangen worden afgesloten. De
toiletten zijn open.
2. Eten en drank
Joeri vraagt aan Stefaan de beenhouwer of hij wilt worsten of/en hamburgers, veggies bakken. Wat
ziet hij haalbaar? Het moet wel uit het vuistje zijn, we voorzien geen borden en bestek,.. Wie iets
koopt betaalt rechtstreeks bij hem. Geen voorinschrijvingen. 3 Euro is de maximumprijs. We
bestellen broodjes bij Diana op de hoek of laten het de beenhouwer zelf kiezen.
Drank wordt door de brouwer geleverd. Katleen en Ann-sofie kijken of het haalbaar is om een eigen
bier met etiket van 20 jaar de vlieger te verkrijgen.
Drankkaart en losse bonnetjes maken.
3. Optredens
We kiezen er toch voor om alles buiten op het podium te doen. Iedere klas komt naar voor, we
beginnen bij de kleuters en eindigen met de vierde leefgroep. Het mag niet te lang duren en er moet
veel ambiance in zitten. Max een uur. Geen gepraat of toneeltjes van kinderen. Een leerkracht praat

het geheel aan elkaar. We noemen het optreden ‘ Tien om te zien’. 10 klassen. Het moet een dansje
of liedje uit de jaren ’90 zijn. Hoeft geen Vlaams 10 om te zien nummertje zijn. Op het einde sluiten
de leerkrachten af met een defilé van kleren uit de jaren ’90.
Robin vraagt aan Filip Vanbeselare voor muziekinstallatie.
4. Randanimatie
Schuimparty, springkasteel of zoektocht moet nog verder bekeken worden.
5. Kovver
Misschien net voordat Kovver optreedt kan het koor een liedje van de nieuwe CD zingen. Kovver
treedt gratis op ?

Volgende vergadering: 16 oktober om 19u op school.

