Verslag overleg kinderfuif vrijdag 12 december 2014

Aanwezig: Anke, Anne Mie, Caroline, Marie en Sabine
Verontschuldigd: Melissa

Aankleden kraampjes
Er moeten 5 kraampjes aangevraagd worden, namelijk voor de schminkstand, het
kapsalon, de popcorn, de suikerspinnen en eventueel voor Helen. De bekleding daarvan
wordt wegens tijdsgebrek niet door de kinderen gedaan maar door ouders. Dit moet nog
verder uitgewerkt worden …

Aankleden zaal
Caroline heeft Julie (mama Django) aangesproken i.v.m. de aankleding van de zaal omdat
zij daar wel een aantal ideeën voor heeft.
Julie heeft 12 grote doeken (groen, geel rood – 1m20 breed, 4m hoog), Indisch
geïnspireerd die opgehangen kunnen worden alsook 8 grote lampionnen (met peertjes).
Qua sfeer kan dat tellen … alleen hebben we nog geen zicht op de mogelijkheden in de
zaal. Om dat probleem op te lossen moeten we de zaal gaan bekijken. Anke contacteert
Julie en Romanie en gaat dan samen met hen en Caroline de zaal bekijken.
Verder stelde Caroline voor om vlaggetjes (wimpels) te maken met de kinderen maar we
hebben blijkbaar al zo’n slingers op school.

Affiche en muziek
Marie kreeg tot nu toe maar van één kind een affiche. Ze gaat vanmiddag nog eens langs
in de klassen van de derde en vierde leefgroep om de oproep te herhalen. De kinderen
krijgen tot en met dinsdag 16 uur de tijd om een ontwerp in te dienen.
De oproep naar dj’s wordt ook verder opgevolgd door Marie. Zij werkt het ook verder uit
met de kinderen. Kristien heeft Marie al een lijst met kleutermuziek bezorgd.
Naar alle waarschijnlijkheid moet de affiche ook de mededeling ‘deelname op eigen risico’
bevatten. Sabine vraagt dit na bij Maria en brengt Marie op de hoogte.
Het is de bedoeling dat de affiche vrijdag meegegeven wordt met de gezinsoudsten.

Eerste Hulp Bij Ongevallen
Anke contacteert An David om na te gaan of zij de verantwoordelijke is voor de
kinderfuif of voor de avond editie.

Foto’s
Pieter komt van 15 tot 17 uur foto’s maken.
Helen weet pas eind volgende week of ze zich rij kan maken. Zij stelde voor om de
kinderen te fotograferen en de foto’s dan nadien te bewerken. Dit moet uiteraard ook nog
verder uitgewerkt worden. Anke volgt dit op.

Frigodocs
We wachten tot na de kerstvakantie om een oproep te lanceren in de frigodocs.

Meubilair
Anke en Sabine bestellen maandag de nodige meubels aan de stad Oostende.

Oud-leerlingen
Maria heeft de oud-leerlingen gemaild. We kregen nog maar van twee kinderen respons,
namelijk van Catalina en Kaat.

Polsbandjes
Maria liet weten dat er nog polsbandjes aanwezig zijn op school. Anke regelt dit verder.

Schminkstand
Volledigheidshalve: de meisjes die komen schminken studeren aan Howest en niet in het
Ensorinstituut.

Verzekeringskwestie
Sabine bespreekt dit maandag met Maria.

