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Aanwezig: Sabine, Bjorn, Melissa, Cindy
Verontschuldigd: Maja

Agenda:

Korte eerste inhoudelijke brainstorm:

* Locatie: kinderboerderij op Stene.

* Thema: We zouden willen werken rond een winterverhaal. Liever niet typisch Kerst, maar een
gezellig wintersprookje als het kan.
Bjorn stelt ‘de vuurvogel’ voor.
Het verhaal zelf zou bijvoorbeeld voordien kunnen worden voorgelezen in de klassen zodat iedereen
al vertrouwd is met de inhoud ervan en vooraf al wordt ‘warm’ gemaakt.
Hetzelfde zou met de lampionnen kunnen gebeuren. Indien we voor deze piste kiezen moet dit
uiteraard nog met het team worden besproken.
Over het materiaal van de lampionnen moet nog worden verder gedacht. Zeker rekening houden met
weer en wind. Bjorn vond een voorstel dat hij op pinterest plaatste.

* Verloop?

Start: 17u.
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk: meteen de lampionnentocht starten of eerst een drankje (om
op te warmen)?
Voor de tocht is het misschien niet echt nodig om met inschrijvingen te werken. Starten in groepjes
kan handig zijn, anderzijds is samen starten ook wel gezellig en mooi (lichtjes). Naar inhoud toe
moeten we er dan voor zorgen dat er niet te lang moet gewacht worden aan elke ‘stop’.

Invulling van het parcours:
Te volgen weg: Sabine en Melissa gaan de buurt verkennen.
Inhoud van de stops: de deelnemers kunnen onderweg een aantal zaken (muziek, voordracht, enz...)
meepikken die rechtstreeks in verband staan met het sprookje.
Er kan bv. ook iets meegegeven worden om onderweg over na te denken of te doen, te zoeken, enz...

‘Picknick’ achteraf: momenteel zitten we op het spoor van soep en vooraf verpakte bordjes met kaas
en (turks)brood. Wafelstand?
Moet er drank worden afgenomen van de kinderboerderij of niet? Sabine vraagt na.
Mogelijks is er nog glüwein aanwezig op school.
Vooraf inschrijven lijkt ons hiervoor wel noodzakelijk.

Einduur: na te vragen.

Praktisch: volgende vergadering lijsten we best op waar we allemaal rekening moeten mee houden
van start tot einde (uitwerken van de tocht, spijs en drank, inschrijvingen, materialen ter plaatse zoals
muziekinstallatie, vuurkorven, hoge tafels, enz...) + wie is verantwoordelijk voor wat?

To Do
- Bezoek kinderboerderij (Sabine en Maya).
- Aanspreken WG evenementen (?)
- Afspraken ifv drankafname nagaan.

Volgende vergadering

Datum: dinsdag 21 oktober om 18u45
Agenda:
- Praktische oplijsting ‘van start tot einde’.
- Verdere brainstorm over de inhoud op basis van het voorstel van Bjorn.
- Taakverdeling.

