Verslag Vergadering Jeugdraad 01/03/2021
Aanwezig: Kaat Craps, Peggy Reygaerts, Jason Lenoir, Melissa Vanderputten, Tatiana Van
der Maelen, Nissa Lumuanga Eto, Kristof Cattie en Dorinda Letouche
Verontschuldigd : Lynn Janquart, Corentin Dehantschutter en Seppe Sermon
Afwezig: Nathan Godaert
1. Het verslag van de Jeugdraad van 11/02/2021 wordt goedgekeurd.
2. Nieuw lid : Kaat stelt Nissa voor als nieuw lid van de Jeugdraad. Welkom Nissa!
3. Rekening : Tatiana en Melissa worden dringend gevraagd om naar het Fintro kantoor
van Galmaarden te gaan om hun ID-kaart te laten inlezen.
4. Crazy Pasen
De Paashaas (Seppe) zal een TikTok-filmpje opnemen om deze activiteit aan te
kondigen op 8 maart via de FB pagina van de Jeugddienst. Hij bezorgt ten laatste op
5 maart het filmpje aan Kaat/Dorinda.
De DIY-pakketten voor 3 tot 8 jarigen worden verder uitgewerkt.
➢ 3 tot 5 jarigen
-

Knutselpakket : konijn in de vorm van een bloempotje (klein)
Peggy en Tatiana werken dit verder uit en berekenen de kostprijs hiervan
(bloempotje(s), verf, papier, koord …)

-

2 grote holle eieren (per 2 verpakt, 1 wit en 1 bruin) : Jason bestelt deze bij Spar
Express Bina/Matan (kostprijs navragen)

-

Paasspel : konijn-dobbelen
Jason werkt dit uit en stuurt een pdf (NL/FR) door naar Dorinda om af te drukken

-

Flyer zomeractiviteiten Jeugdregio Pajottenland (Dorinda)

-

Receptje van gevulde paaskoekjes : Kaat stuurt de pdf (NL/FR) door naar
Dorinda om af te drukken
➢ 6 tot 8 jarigen

-

Knutselpakket : konijn in de vorm van een bloempotje (groot)
Peggy en Tatiana werken dit verder uit en berekenen de kostprijs hiervan
(bloempotje(s), verf, papier, koord …)

-

2 grote holle eieren (per 2 verpakt, 1 wit en 1 bruin) : Jason bestelt deze bij Spar
Express Bina/Matan (kostprijs navragen)

-

Paasspel : Paasbingo
Nissa werkt dit verder uit : schrijft een verhaaltje (NL/FR) en maakt 3 rasters op
Tatiana zal (verkleed als Paaskip) dit inspreken, Kaat zal dit verwerken tot een
filmpje dat Dorinda dan op de Facebookpagina van de Jeugddienst kan
publiceren. Wat een teamwork!

-

Flyer zomeractiviteiten Jeugdregio Pajottenland (Dorinda)

-

Receptje van gevulde paaskoekjes : Kaat stuurt de pdf (NL/FR) door naar
Dorinda om af te drukken

Dorinda kijkt voor de aankoop van papieren zakken om alles in te verpakken.
Kaat zorgt voor een kaartje met de naam van het kind.
DIY-pakketten zullen door de leden van de Jeugdraad op zaterdag 3 april om 9u30
samengesteld worden in de evenementenzaal en aansluitend aan huis worden
afgeleverd.

Volgende vergadering :
22 maart 2021 om 19u30
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