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AGENDA

• Moedergroep

• Lentefeest

• Wafel en truffel

• varia ronde

1. Lancering moedergroep
Er is een eerste vergadering geweest van de kerngroep die vragende partj is voor de lancering  van 

de moedergroep samen met Hilde. 

Idee van de kerngroep is om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Hilde zou graag in de eerste 

bijeenkomst van de moedergroep een bevraging te doen van de verwachtngen van de deelnemers.

Eerste bijeenkomst is gepland voor 30 november in de voormiddag, van 8u30 tot 10u30.

Deze week krijgen de kinderen een brief mee.

2. Wafel en truffels
De brieven worden meegegeven voor de kerstvakante. Hannelore maakt de brief.

Herinnering meegeven op 8 januari, tegelijk met nieuwjaarswensen van de ouderraad.

Indienen meteen de eerste week na de kerstvakante: vrijdag 12 januari.

Dinsdag 27 feb klaarzeten – en indien mogelijk al laten afalen tjdens oudercontact (op aanvraag) 
voor de lagere school. 

Meegeven met de andere kinderen op 28 februari.

Juf Annelies secretariaat helpt mee bij het klaarzeten. Nog ouders worden gezocht tegen dan.

3. Lentefeest
De werkgroep is erg blij Tommy te verwelkomen als lid. Er wordt nog versterking gezocht voor de 
werkgroep. 

Aandachtspunt is de shifen doen overeenstemmen met de optredens:
2 shifen voor de pauze en 2 shifen na de pauze.

Een idee is VIP plaatsen voorzien op de eerste en tweede rij voor mensen die in een kraampje staan. 
Eventueel met een polsbandje.



Schoolfeest valt midden in de ramadan. Een suggeste die we al kregen is om dadels uit te delen bij 
de uitgang van het schoolfeest, omdat die traditoneel gegeten worden ’s avonds bij het doorbreken 
van de vasten.

4. varia ronde
Critical Mass Bike ride
Aan de Critcal Mass Bike ride van oktober namen ongeveer 2000 fetsers deel. Er zijn mensen gespot 
van de 7sprong.

Catwalk met fluo-vestjes 
De eerste dag na de herfstvakante werd de aandacht gevestgd op fuo-vestjes. Iedereen die fuo 
aanhad mocht over de catwalk lopen.

Dit is een goede herinnering aan de regel. Maar niet alle kinderen vonden dit leuk om in de 
belangstelling te staan.

Warm winters wijkfeest
Het warm winters wijkfeest valt dit jaar op donderdag 21 december.


