23 februari 2021
Aanwezig op online-vergadering: Pieter, Kathleen, Filip, Andries, Ellen, Ingeborg, Marieke,
Elien, Matthias, Eva, Jonas V (die ons wel zag maar door een geluidsprobleem niets hoorde ) Ruben
(die het uurwerk kwijt was, maar hierdoor misschien voorgedragen wordt als nieuwe voorzitter )
Verontschuldigd: Kim, Ragna, Dries en Melissa, Jonas, Wim, Caroline, Lynsey
1. Nieuws van het team
•
•

De keukens zijn geïnstalleerd in de speelheuvels.
Ondertussen heel wat outdoor-spelmateriaal/activiteiten: we mogen hiermee
wel eens naar buiten komen
➔ Foto’s op FB; Instagram, website: Marieke
➔ Pers uitnodigen (nàdat bouwmateriaal blauwe klas is opgeruimd): dus terug
opnemen later

2. Financieel
o De extra maaltijden op school (spaghetti en frietjes) brachten samen zo’n
900€ op!!!
o Nieuwe lichting bier werd ondertss betaald (wordt gestockeerd in nieuwe
berging-maar bevragen of het nog tot half maart in Feniks kan blijven
staan, tot we zeker zijn dat er geen vrieskou meer is)
o Ruben spreekt verder af met Ellen ivm overstap naar ING
3. Paasontbijt -aan huis
•
•

•
•
•

Door corona (tiens) nog niet mogelijk om dit op school te organiseren
Dus: ontbijt aan huis op Pasen zelf, nl zondag 4 april (tss 8u-10u).
o Ontbijtdozen volwassene/kind
o Aan huis levering enkel in beperktere regio; mensen die verder wonen
kunnen ons contacteren
o Alle info wordt bezorgd via flyer
Hartelijk dank aan Jonas, onze kok aan huis, waardoor dit mogelijk is via Debras.
Hartelijk dank aan Jurgen (papa Sar’ha en Elias) voor de gratis doosjes cornflakes
via Mulder
Volgende keer briefing:
o Hoeveel mensen we nodig hebben op zaterdag 3/04

•
•
•

o Hoeveel mensen nodig op 4/4
Flyers worden bezorgd rond 8 maart (kopiëren in z/w op school)
Ruben maakt stickers
Volgende werkgroep: 03/03 om 20u

4. Gezinswandeling
•
•
•
•
•
•

Vrije wandeling in en rond ‘t Veld Ardooie op zondag 30/05, dus geen
inschrijvingen nodig
We voorzien een korte en langere wandeling
Met allerlei opdrachten, gelinkt aan school en geschiedenis ‘t Veld
Voorzien dat er een coronaproof zelfpicknick ergens kan zijn, voor wie al in VM
gaat wandelen
Idee om ev toch een rugzakpakket te voorzien/picknick/ijsjeskraam: wordt
meegenomen, is ook afh van ev versoepelingen tegen dan
Volgende werkgroep: zondag 13/03

5. Koorddansertruien
•
•

De truien die in okt/nov niet tijdig geleverd konden worden, zijn binnen
De 7 kinderen of ouders die nu al maanden in t-shirt rondlopen, zullen
gecontacteerd worden

6. Kandidaturen voorzitter en secretaries
•
•

•

Op heden nog geen reactie ontvangen.
Wie deze taak wil opnemen, graag reactie tegen volgende Kadés, want er moet
wel een vlotte overdracht zijn ifv volgend jaar.
En zouden Filip en ikzelf dit niet véle jaren volhouden, moest het echt zo’n saaie
of moeilijke job zijn? Als wij het kunnen dan kan Ruben het ook (aja oeps, dat is
nog niet zeker )
Want, pas op: anders zullen misschien andere voorstellen geopperd worden
:
o we trekken een naampje?
o Iedereen schuift voor elke functie een kandidaat naar voren; wie de
meeste stemmen heeft, heeft de eer om de taak op te nemen?
o Wie afwezig is zonder verwittiging?
o Wie de lekkerste wijn verloopt? (eeeuh), eender wat….

Proficiat: net zoals het record onlangs werd verbroken van de warmste 21/02, doen wij op onze beurt een
record sneuvelen van de kortste kade-vergadering ooit: welgeteld exact 60 min.

Volgende Kadés: 23/03 om 20u

