Vergadering van 9 januari 2014

Aanwezig: Greet, Tom (papa Liesje-Oscar-Casper) , Ann (mama Lucas K2), Herlijn (zus van Manu), Manu (papa
van Flup en Rik), Sigrid, Koen, Veerle

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
-

Evaluatie herfstwandeling

-

Luizencontroles: graag snel uitvoeren – in klas L3 al gebeurd – andere klassen: sommige gepland,
andere nog niet

-

Wijnverkoop: nu 71 flessen verkocht – verkoop wijn – briefje was blijkbaar enkel digitaal meegegaan
(of niet bij iedereen?)

-

Karate-initatie door papa van Claire en Liv: naschools: nog verder te plannen – Veerle spreekt hem aan

2 Evaluatie kerstdrink
-

Over ’t algemeen ok
liedjes waren te weinig te horen – wel fijn dat kinderen iets doen
als ’t niet regent, zoveel mogelijk op de speelplaats, verspreid i.p.v. onder het afdak
bedankt aan alle ouders die iets gebakken hebben!
Werklijsten vroeger aan de klassenouders geven en tijdig ingevuld terugvragen – opbouw te weinig
ouders – nadien heel goed! – opruim ok!
Financiën nog niet bekend

3 Groene dromen voor de Dageraad
-

-

aanleiding: vanuit kinderen zelf (bij verkiezing leerlingenraad) – affiches stonden vol ‘meer groen op
school’
eerst de gevel al gedaan met blauwe regen
lang proces om de juiste stappen te zetten om tot een goed resultaat te komen
MOS-school: eerste deellogo behaald
Kinderen hebben zelf droomplannen gemaakt:
Alle klassen: meer groen (bomen met liefst eetbare vruchten
Kleuters: grondcontact (zandbak) waterspel, eetbare planten, berg om af te glijden à vier
natuurelemeneten hebben zij nodig als uitdaging om te spelen
L1-2-3: bouwen klauters en glijden, vuur, waterspel (van plas tot beekje tot vijver)

-

L4-5-6: geborgenheid: een beschutte plek voor heel de klas of kleine groepjes / hut-kamp-clubhuis

-

(ook in de winter of bij regen) / Voetbal: voetbalveld wordt steevast in gras voorzien – steeds maar
een deel van de klas, klimmen (klimmuur), trampoline / Composteren
-

Enkele leuke ideetjes: boomstam als fietsenrek – konijn dat op vakantie gaan – fietsparcours –
tribune/atletiekpiste rond voetbalveld

-

Pingpongtafels – voetbalveld onder luifel

-

Bestaande grote speeltoestel = saai

Van droom tot daad! (proces):
-

brainstorm (kinderen, team, ouders)

-

pre-voorontwerp – wat is haalbaar? (door kerngroep van ouders – ook andere partners erbij betrekken)
– klankbord (feedback): eventueel ook via inkomhal-postmap-ouderraad-maquette-proefopstellingen
(evt. door L6) (1e deel ouderraad als klankbordmoment gebruiken) – communicatie ook via website
(blog) à wanneer de plannen concreter worden – analyse van wat er nu is

-

werkgroep Groen – zijn is op de hoogte gebracht

-

kerngroep oprichten: Ann – Manu – Koen – ... (een vijftal)

Vergadering van 13 januari 2011
Blz. 2 van 2

-

communicatief aspect = ook belangrijk

-

rekening houden met financiën – ondergrond – leidingen - ...

-

picknickbank – klein plattegrondje waar je op kunt tekenen (maken plattegrond) - ... à digitaliseren
(Lies? en doorsturen naar Ann)

-

oproep postmap: begin februari: verzamelde ideeën presenteren in de gang – dan groen briefje in de
postmap: kerngroep met diverse talenten proberen samenstellen / eventueel nu al polsen naar
ingenieur(s) die een stabiliteitsstudie kunnen uitvoeren – op website: foto van het groene hoekje met
mailadres droomdegroenedageraad@gmail.com - eerste kerngroep directeurs De Zonnebloem en
Janneke Maan uitnodigen!

4 Werkgroepen
- Wel&Wee: vrijdag 14 februari gaat de soepbedeling door
- Verkeer: nog controleurs gezocht

5 Varia
Lentefeest: catering: vergadering op 13 februari om 20.15u

