OUDERCOMITÉ BASISSCHOOL KAE
December 2018 Nieuwsbrief
Beste ouders,
December is eindelijk aangebroken! Met de komst van de Sint zijn de feestelijkheden gestart
en komt de kerstvakantie in zicht! Straks wellicht leuke kerstfeestjes, gezelligheid en
Nieuwjaarswensen (misschien ook sneeuw, wie weet).
Onze tweede vergadering op 6 december was succesvol! Ondanks een last-minute wijziging
van de locatie was er een mooie opkomst, waarvoor dank. Een overzicht van de besproken
thema's vindt u hieronder, een volledig verslag volgt (op Facebook). Dank aan alle deelnemers
om nieuwe taken op zich te willen nemen en voor de leuke nieuwe ideeën voor toekomstige
activiteiten!

Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 6 december
Debriefing oudersoirée: geschatte opbrengst EUR 300 (dank u voor uw steun!)
Toekomstige activiteiten van het Oudercomité (zie hieronder)
Communicatie in en met de school:
- We gaan via een brief / email een oproep lanceren om (één) ouder(s) per klas als
klasvertegenwoordiger aan te duiden
- We willen als Oudercomité een eigen thematische website opstarten, met zeker ook een
link van en naar de website van de Basisschool. Zo kunnen we zelf onze eigen informatieve en
projectmatige website uitwerken en ook als communicatiekanaal gebruiken naar de ouders en
de school(directie), naast onze Facebookpagina en e-mails
Financiën
- Analyse inkomsten / uitgaven oudercomité en discussie omtrent welke projecten het
oudercomité gaat ondersteunen
- Financiële bijdrage aan de werking van het Oudercomité
Vrijwillige financiële steun kan altijd dienen voor nieuwe projecten om de school(infrastructuur) te
verbeteren, bvb. een nieuwe website opstarten of een fietsenstalling mogelijk maken

Varia: verschillende praktische vragen kwamen aan bod
(Meer details in het volledige verslag dat u op aanvraag kan bekomen)

Volgende oudercomitevergadering: donderdag 14 maart 2019

Webmaster gezocht
Kan iemand het Oudercomité helpen om haar eigen website op te zetten zodat deze een
veilige en vlotte communicatiemethode kan worden naar de ouders toe? We horen graag van
u! oudercomitebsetterbeek@gmail.com

Ter herinnering: Verloren kleren
Kijkt u a.u.b. naar de plaatsen met verloren kleren (lager: groene bakken en jassenrek, kleuter:
houten bakken aan de ingang) voor dinsdag 18 december 2018. Na die datum zullen alle
“10/18” gemarkeerde achtergelaten en naamloze voorwerpen aan een goed-doel-vereniging
worden weggeschonken.
Het nieuwe systeem gaat zo door:
naamloze kleren t.e.m. december -> 12/18 gemarkeerd en weggeschonken in maart
naamloze kleren t.e.m. maart -> 03/19 gemarkeerd en weggeschonken in juni

Oudersoirée donderdag 20 december 16-19u
Op donderdag 20 december 2018 organiseert het oudercomité zijn tweede oudersoirée
tijdens het oudercontact. Kom samen met andere ouders een hapje eten en een drankje
drinken in de boterhammenrefter. Zo kunnen we 2018 op een feestelijke manier afsluiten!
Croque monsieurs staan zeker op het menu maar graag hadden we nog aan jullie gevraagd om
iets hartigs of iets zoets te bakken! De opbrengst gaat naar toekomstige projecten van het
oudercomité om o.a. de school te verfraaien en iets extra’s aan de kinderen te bieden.

Oudercomité vergadering 14 maart 2019
Natuuractie einde maart 2019
Rommelmarkt juni 2019 (te bevestigen)

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar!
Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Facebook Oudercomité BS Etterbeek
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