23 maart 2021
Aanwezig op online-vergadering: Ruben, Dries, Andries, Ellen, Kim, Jonas D, Filip, Kathleen, Melissa,
Caroline, Pieter, Matthias, Wim, Elien, Joost, Eva
Verontschuldigd: Jonas V, Ragna, Lynsey
1. Nieuws van Wim:
•

Sinds vrijdag 19/3 lager in quarantaine
o 8 mensen testten positief (bijna allen asymptomatisch)
o Er wordt veel klasoverschrijdend gewerkt, dit is eigen aan de methodiek/visie, maar
dit heeft het misschien wel sneller kunnen verspreiden (alhoewel, alle scholen
oostrozebeke ook dicht)
o Testing op school is zeer gemoedelijk en ontspannen verlopen (maar niet
aangewezen indien dit ook voor kleuters nodig was)
o Wim zet in op voorbereiding laatste week vóór paasverlof (dit was nog voordat we
de melding kregen dat er ook in week 29/3 geen school is; maar kan wellicht van pas
komen vanaf week 19/4)
▪ Installatie van de leraarskamer buiten (stille tuin)
▪ Wim kocht grote tent aan (10x6m): Wim contacteert ouders indien hulp
nodig bij opzetten
▪ Kinderen elk in eigen klas (alhoewel dit niet aansluit bij de schoolwerking)

•

Kleuterbegeleiders doen nu ook voor- en naschoolse opvang én zorgen voor de dieren
(kregen bv opdracht hoeveel keer ze de duiven moeten laten vliegen
)

Dus: dikke pluim voor Wim voor de kordate actie en de duidelijke communicatie én het kleuterteam
die er heel wat andere taken bij neemt.

2. Paasontbijt 4 april
•
•

Groot success, waarvoor dank aan alle ontbijters: 405 ontbijtdozen (261 volwassenen, 144
kids)
Werkgroep (Filip, Jonas D, Kim, Jonas V, Matthias, Eva) heeft dus zeker extra helpers nodig:
o Zaterdag 14u: dozen zo goed als mogelijk vullen via bandsysteem in De Tent:
Afspraak om 14u: werkgroep + Andries, Caroline, Melissa, Kathleen, Ruben (Fran,
dikke merci voor aanbod, maar vgls mij moet dit lukken, al ben je zeker van harte
welkom)
o Zondag om 6u: werkgroep + Melissa, Ragna
▪ Er zijn 111 adressen te rijden tussen 7u-9u.
▪ Nu 8 chauffeurs: heel graag nog 2 chauffeurs extra.

▪
▪
▪

➔ Oproep: graag reageren in WA-groep tegen maandagavond als je
werkgroep wilt helpen met het rondbrengen tss 7u en 9u.
Dat betekent dan 11 plaatsen per persoon. Dus 10min per stop (excl het
lossen zelf).
Eva zorgt voor routekaarten per chauffeur
Opkuis Tent: Wim (dike merci!!!!)

3. Gezinswandeling: zondag 6 juni
•
•
•

•
•

•

werkgroep: Kathleen, Caroline, Andries, Ruben, Kim, Jonas V, Eva
Opgelet: wijziging datum: zondag 6 juni: noteer allen in de agenda. Dit is de enige activiteit
die het gemis van alle anderen kan compenseren…
Samenwerking met Cultuurkapel De Schaduw (dorstigen laven en hongerigen spijzen, blazen
legen en eens uitpuffen): dank je wel Jona!!!!!

2 routes (grote route die kan starten vanaf 11u; kleinere route); ev mogelijkheid tot samen
coronaproof picknicken
Route in en rond ‘t veld
➔ Joost contacteert de boswachter (we zullen het wandelen in het bos zelf beperken, maar
dan toch meer volk dan anders; bordjes (wegwijzers, opdrachten) ophangen aan de
bomen
Werkgroep: 6 april 19u (team stuurt afvaardiging ifv bedenken geschikte opdrachten)

4. KD Danst
•
•

Helaas helaas, maar wordt (opnieuw) geannuleerd: ons hart breekt in 1000 stukjes
En er wordt opgemerkt dat we helaas geen katholieke school zijn, waardoor we niet in
aanmerking komen voor mirakels. Gelukkig kan Melissa als godsdienstleerkracht misschien
wel iets verkrijgen via een gebedje. Grote dank!!!

5. Varia
•

Overname takenpakket voorzitter en secretaris:
o Nieuwe voorzitter: de heer Jonas Debruyne
o Nieuwe secretaris: de heer Pieter Lattré
We wensen hen beiden veel succes toe bij de opneming van hun ambt.
Gegroet, Filip & Eva

•

We klinken dan wel op een voorbije en nieuwe periode tijdens een Kadé-bijeenkomst
(ter vervanging van KDD)
Trooper:
o Briefjes toevoegen aan ontbijtdozen, zodat ouders dit niet vergeten
o Kim contacteert Matthias ifv vaste melding op website

