Vergadering subgroep straatfeest 08/10/2019 & 21/10/2019 & 02/12/2019

Nieuwe datum subgroep straatfeest: er moet nog een doodle gemaakt worden, voor
een nieuwe vergaderdatum, wie wil dit doen?

Grote verandering!
In plaats van een straatfeest, zullen we er een FEEST OP DE KOER van maken.
Waarom: Het podium mag niet staan zoals wij het willen, dus moet het staan zoals 5 jaar
geleden. Geen rompslomp meer met plannetjes voor het stad, brandweer enz.
Waar: we mogen de speelplaats van het atheneum gebruiken voor het podium, tafels,
drank,om er te eten, ... De speelplaats van De Vlieger kunnen we gebruiken als
speelruimte en de turnzalen vol zetten met springkastelen, Woesh, kinderanimatie,...
De BBQ en de frietmobiel zouden we op de parking van school kunnen zetten, deze zit
tussen de 2 speelplaatsen, we moeten dit wel nog navragen. (PHOEBE)
Wat vinden de rest van de groep hiervan?

OK Gaan we voor een thema?
* Regenboog.
* Alles in het kleur zilver, van 25 jaar.
* Glitter & glamour.
* 90,s
*
…
BESLUIT: Circus: the greatest show , de genodigden komen in thema gekleed naar het
straatfeest.

Wie gaan we uitnodigen?
* Iedereen van school.
* De buurt.
* Oprichters?
* Oud-leerlingen?
*…
BESLUIT: Alle vliegeniers, vrienden en familieleden van vliegeniers, de buurt en
oprichters.
HOE: Facebook evenement aanmaken, affiche laten maken door Joke (mama van
Mozes), kleine uitnodigen voor de buurt voor in de brievenbussen met inschrijvingsstrook
voor de BBQ en in het vliegernieuws.
WIE: ANKE vraagt aan Joke voor de affiche.
11u00 starten met een aperitiefconcert
Idee:
- Fanfare van de wik, (PHOEBE vraagt aan Kaat en zit Jos in een fanfare?)
- Stadsharmonie?
- Kinderkoor kinderen van school die over de middag in een club liedjes aanleren?

Sowieso gaan ze het Marialied dan zingen. (JOLIEN)
- Fanfare van de studio?
- Syrische muziekkant? (INES vraagt verder na)
- Dirk Ooms? Wie wil dit vragen?
- Playmobiel? Wie wil dit vragen? Zie facebook, Augustijn en Emeric zitten in dit groepje.
- TOSO http://www.kleinverhaal.be/Projecten/TOSO gaat niet.
Voor welke groep/fanfare kiezen we?
Wie gaat de groepen contacteren?

OK Om 12u00- 14u30 middageten.
Er werd voorgesteld om potluck te doen, maar we vinden dit eerder geen goed idee,
omdat het de voorlaatste dag van het schooljaar is en uit ervaring gaan er sowieso veel
potjes, borden,... enz. nablijven in De Vlieger en dan staan we er weer mee.
We opteren eerder iets kant en klaar, zodat we achter niets moeten kijken en dachten dan
aan een gezellig BBQ?
* BBQ met buffet, die ook eigen borden, bestek enz. meebrengt. Ook navragen of ze iets
voor de vegetariërs hebben.
(Anke kent Hunter en Mieke uit Leffinge en zal hen ook contacteren)
* Kijken voor een frietkraam, leek ons minder gezellig, bij een bbq gaat iedereen gezellig
tafelen.
* braadworsten van de beenhouwer op de hoek (zo de buurt betrekken).
* Voor de veganisten: eens navraag doen bij de veganisten van school (ouders Hoani,
Caroline, Marjan,...) wie zin zou hebben om eten hiervoor te maken.
* Voorzien we nog eten voor 's avonds? Eventueel dan die braadworsten?
* Waar gaan we eten bij slecht weer? In het atheneum?

BESLUIT:
S’ middags: BBQ All-in.
Anke gaat bij verschillende traiteurs offertes opvragen. Sowieso al bij Hunter en Mieke van
Leffinge.
Ze vraagt:
* Of ze vrij zijn?
* Of we voor volwassenen en kinderen kunnen bestellen.
* Of ze ook iets voor vegetariërs en veganisten voorzien?
* Prijzen opvragen all-in met borden, bestek, opruim,… inbegrepen.

De bbq ligt vast! Ze zorgen ook voor vegetarische en veganistische eters.
We moeten het aantal ten laatste 24 juni doorgeven.
Ze verzorgen alles, nemen alles terug mee.
ANKE zal nog proberen de prijs te bespreken.
S ’avonds: frietkraam.

Welk frietkraam, ook hier zal Anke prijzen vergelijken.
* Kraam Ciska van op haar trouw: Frietfun Oostende. info@frietfun.be
* Ines vraagt aan vrienden.
* Anke vraagt aan frituur Franky of hij het eventueel ziet zitten.

WIE: Anke

Het frietkraam ligt vast, ze komen rond 18u00. We moeten wel nog een formule
kiezen.
Ouders zullen bij ons aan de kassa een bonnetje moeten kopen, het frietkraam zelf
ontvangt geen geld. Ze moeten sowieso 350 euro ontvangen, bij het einde van de
avond.
ANKE zal verder overleggen en bespreken met het frietkraam.

OK – Talentenshow
* Hoeveel keer mag je je inschrijven? Niet meer dan 2 keer.
* Mogen kinderen alleen zich inschrijven of met hun gezin?
* Gaan we niet te veel flauwe acts zien?
* Je schrijft je in via een inschrijvingsstrook, maar per inschrijving moet er een volwassene
verantwoordelijk zijn voor het groepje. De volwassene zorgt ervoor dat de show
ingeoefend werd vooraf, dat het niet te flauw is, helpt waar nodig, er moet over nagedacht
zijn.
* Is er een limiet per act? Max 3 minuten per act.
* Wie praat alles aan elkaar? Annelore en Philip?
* Er is geen prijs aan verbonden.
* De kinderanimatie is gesloten tijdens de talentenshows.
* Iedereen mag zich inschrijven: kind met opa, nonkels, werkgroepen, leerkrachten, de
poetsvrouwen,...
* In de klassen zal worden uitgelegd wat een talentenshow is, wat dit zal inhouden, wat we
van de kinderen verwachten,...
* Na de krokusvakantie alles meedelen in het vliegernieuws, volledige, duidelijke uitleg.
Ook dat ze nu de tijd hebben om na te denken of ze zich willen inschrijven en met wat ze
willen deelnemen.
* Na de paasvakantie gaat er een inschrijvingsstrookje mee (maandag 20 april), ze
hebben 1 week de tijd om zich in te schrijven. Vrijdag 24 april hebben we alle
inschrijvingsstrookjes ontvangen. Dit is enkel voor de talentenshow, nog niet voor het eten.
* Hoelang moet zo'n talentenshow duren, eventueel 20 min, kwartier pauze, 20 min enz.

OPMERKING VAN ELS: Ouders vonden shows van klas wel heel erg leuk 5 jaar geleden,
zo bereik je ook wel alle ouders, familieleden?
Moeten we hier nog eens over nadenken?

Besluit: er zullen optreden door de klassen doorgaan, ipv. een talentenshow. De
klassen doen dit in het thema. ANNELORE en PHILIP zullen de circusshow
presenteren.

15u30 – 16u30 Koffie
- We zorgen terug voor een dessertbuffet. We hangen vooraf een lijst in de hall, ouders,
grootouders, familie,... die wil bakken mogen zich inschrijven op de lijst. We verkopen de
dessert aan een spotprijsje.
- We gaan koffie geven maar ipv. Dessertbuffet gaan we een oliebollenkraam hebben,
suikerspinkraam en popcornkraam.

- We zorgen voor ijsjes, eventueel een softijsmachine.
- Popcorn.
- Suikerspin.
Wie wil dit opzoeken, prijzen vergelijken?

Animatie
* We willen iets zot maar hebben nog niet echt ideeën. Doen we dit in het thema?
* Opletten want animatie kost veel geld.
* Navragen aan ouders wie er springkastelen heeft, via via?
* Navragen ouders wie goed kan schminken en dit wel wil doen?
* Gekke kapsels: Kip Vantroyen.
* Clown met ballonnen.

BESLUIT:
We zetten deze oproep in het vliegernieuws.

Straatfeest 2020!
??WIE KAN ONS HELPEN??
Graag een mailtje naar phoebe.albrecht@leefschooldevlieger.be
Willen jullie eens rondvragen bij familie, vrienden, buren,...
Wij zijn op zoek naar:
- Iemand die oliebollen kan maken?
- Een suikerspinkraam/popcornkraam?
- Springkastelen. WE HEBBEN 3 SPRINGKASTELEN. (Papa Charlie, mama
Juliette en broer van Leen)

- Iemand die een clown kent of is, die ballonnen kan plooien: ANKE vraagt of Greet
ballonnen wil komen plooien.
- Ouders/familieleden die kunnen schminken. MIEKE, KATRIEN EN JULIE.
- Henna tattoos: JOKE DOODLE
- Ouders/familieleden die gekke kapsels kunnen maken?
- Iemand die grote zeepbellen kan maken?
- We vragen Woesh. PHOEBE vraagt na.
- Na geen reactie op het vliegernieuws: vragen we aan Leen of haar broer (pump and
jump) dit ziet zitten of vragen we Thomas springkastelen in Bredene. Phoebe vraagt
na.
– Optredens na de talentenshow
* Shore Shot.
* Uncle Wellington.
* Brown Collectiv.
* Kovver of Barak Friture.
* Augustijn.
* Mauger.
* For Play.

BESLUIT: Optreden starten rond 18u30/19u00.
Welke groep kiezen we om na de talentenshow te spelen? Kovver en Barak Friture
Wie vraagt of ze dit gratis willen doen? Wel vergoeding van eten en drank. Katrien.
We betalen hun huur van de zolder.

nog navragen! Hebben ze belichting, geluid nodig? Hebben ze eigen bemanning die
dit kan regelen of moeten we hier iemand voor zoeken?

– Praktische zaken die we nog moeten regelen.
* We moeten nog een straatplan tekenen om door te sturen naar het stad, samen goed
over nadenken. Phoebe, Anke en Marie. NIET MEER NODIG.
* De papieren van het stad moeten nog verder aangevuld en doorgestuurd worden.
(aanvraag podium, tafels, stoelen, …) . ANKE zal dit verder regelen.
* Waar gaan alle fietsen staan? Er mag niets op het voetpad geplaatst worden, zodat we
daar plaats genoeg hebben voor de fietsen. NIET MEER NODIG.
* Wie zal voor versiering kijken? rood/witte vlaggen?
* Frigo’s of grote koelcel aanvragen.
* Drank: Hoeveel? Welke brouwer? Navragen aan Charlotte.
* Tap aanvragen.
* Affiches laten maken door Joke. Er moet ook ergens op staan dat de ouders
verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.
* ANKE verstuurt uitnodigen naar oud-leerlingen, oprichters en de buurt?

- Waar we in het vervolg moeten opletten voor alle evenementen.
* De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens het vrij spelen op
evenementen van school.
* Er mogen geen vuurkorven meer geplaatst worden.
* Op tijd melden wanneer de drankbonnen sluiten en wanneer we het evenement
afronden. De drankbonnen moeten vroeger sluiten dan de drankstand zelf.
* Drankbonnen geven aan de mensen die helpen. Bv. 2 bonnetjes = 1 uur werk. Vooraf
liggen enveloppen klaar voor de mensen die helpen aan de kassa.
* Er moet een aparte verzekering afgesloten worden voor een gebouwen van stad, zoals
het Bosjoenk. Maria heeft deze formulieren of je kunt ze terug vinden in de map
evenementen. (Dit is ongeveer 29 euro).

Phoebe

