Verslag overleg kinderfuif vrijdag 28 november 2014
Aanwezig: Anke, Caroline, Marie en Sabine - Verontschuldigd: Anne Mie

Verjaardagsparty 20 jaar Leefschool De Vlieger - Hangaar I, zaterdag 24 januari 2015 (14 tot 17 uur)
-

Kinderdisco
Schminkstand
Kapsalon
Springkastelen (3.10 op 3.10 m en 4.10 op 4.65 m)
Popcornmachine
Suikerspinraam
Gezellig hoekje voor de ouders

Affiche en muziek
Maandag brengt Marie de kinderfuif ter sprake op de teamvergadering. Ze licht het concept toe en
lanceert de oproepen in verband met de affiche en de muziek.
De affiche moet mee met de leerlingen vóór de kerstvakantie!
Inhoud:
-

Verjaardagsparty 20 jaar Leefschool De Vlieger: ‘Kom in je feestkledij naar de kinderdisco!’
Ingang 2 euro per kind – één drankje inbegrepen
Inschrijvingsstrookje voorzien waarmee ouders hun kinderen en de eventuele andere kinderen van het
gezin kunnen inschrijven én waar ze kunnen aanvinken of ze zelf al dan niet aanwezig zullen zijn.

Eerste Hulp Bij Ongevallen
An David (mama Toine, klas Els) wil instaan voor de EHBO op de fuif. De EHBO-kistjes worden
meegebracht vanuit de school, alsook een aantal coldpacks.
Foto’s
Anke spreekt Pieter en Helen aan foto’s en een filmpje te maken van het hele gebeuren.
Medewerkers (per uur)
-

Bar: 1 ouder en 4 oud-leerlingen
Inkom en drankbonnen: 2 personen
Suikerspinmachine: 2 personen
Popcornmachine: 2 personen
Springkastelen: 2 personen

Meubilair
Sabine en Anke kijken na wat er nog aan extra meubilair aangevraagd moet worden. Daarbij wordt o.a.
gedacht aan kraampjes (schmink en haartooi) en aan tafels en stoelen voor het ouderhoekje.

Kapsalon
Marie stelt voor om studenten van het Ensorinstituut te vragen. Ze contacteert Kimberly Schreus.
Polsbandjes
Anke vraagt Anne Mie om ook polsbandjes te voorzien voor de kinderen.
Thomas Springkastelen
Melissa heeft goede condities verkregen bij Thomas Springkastelen voor twee springkastelen (3.10 op
3.10 m en 4.10 op 4.65 m), een suikerspinmachine (120 porties) en een popcornmachine(120 porties).
Kostprijs 300 euro.
Sabine vraagt Melissa om Thomas Springkastelen te laten weten dat we graag ingaan op hun aanbod en
om dit verder met he n af te handelen. Ze vraagt ook het logo voor op de affiche van de ninetiesfuif.
Schminkstand
Marie heeft al een viertal studenten van het Ensorinstituut aangesproken die de kindjes zullen
schminken. De schmink mag aangekocht worden met het budget van de school en dus niet met het
budget van 20 jaar De Vlieger.
Verzekering
Sabine vraagt de verzekeringskwestie na bij Maria.
Visuals
Hans, aka dj Coconut, wil instaan voor de visuals op de fuif. Caroline contacteert hem.
Dit is ondertussen gebeurd. Hans ziet het nog steeds zitten om de visuals te verzorgen. Caroline heeft al een beamer besteld
bij de provincie. Die beamer mag op vrijdag 23 januari afgehaald worden en moet op maandag 26 januari terug gebracht
worden. De bevestigingsmail werd naar Joeri verzonden. Anke controleert of Joeri die ook heeft ontvangen en ze zendt
meteen een kopie naar Sabine voor in het dossier. Ze gaat ondertussen ook al op zoek naar het uitleenpasje.
Er kan een scherm gehuurd worden bij de provincie maar dat meet maar 1.80 op 2.40 meter. Joeri stelde voor om wit
tafelpapier te gebruiken.

