OUDERCOMITÉ BASISSCHOOL KAE
Nieuwsbrief Februari 2019
Beste ouders,
We hopen dat voor u 2019 een goede start heeft gekend.
We hadden alvast wat witte sneeuw met plezierige momenten voor de kinderen!
Nieuwjaar is een moment waarop velen onder ons eventjes terugkijken op het drukke leven en
nadenken over nieuwe doelen of hoe we ons leven dit jaar weer in evenwicht gaan houden. Als
uw resolutie ook inhoudt om wat meer betrokken te zijn bij de (school)gemeenschap van de
kinderen, dan zijn we altijd blij u te mogen verwelkomen als vrijwilliger bij het oudercomité
team. Er zijn altijd kleine wegen die tot grote resultaten kunnen leiden, al was het maar door
deelname aan de vergaderingen, meehelpen met de verschillende (sponsor)activiteiten of
klasvertegenwoordiger worden voor de klas van uw kind(eren).
We kijken er naar uit velen onder u terug te zien op de eerstvolgende vergadering van het
Oudercomité op donderdag 14 maart (zie hieronder).

Latest news
Klasvertegenwoordiger
Dank u wel aan diegenen die reeds positief antwoordden op onze decemberoproep. We hebben
nog altijd wel vertegenwoordigers nodig voor enkele klassen (onthaalklassen, 2KER, 1C, 5L, 6C,
6K). Dus, als u interesse heeft, laat het ons weten! Onze voorzitter, Stan Bedoret, is steeds
bereid om u meer informatie te verschaffen: oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Oudercomité thematische website
In opbouw – meer details zullen nog volgen. Met een eigen webstek kunnen we zelf onze eigen
informatieve en projectmatige website uitwerken en die ook als communicatiekanaal gebruiken
naar de ouders en de school(directie) toe, naast onze eigen Facebookpagina en e-mails.
Matten- en rijsttaartjesactie
Met de jaarlijkse taartjesactie steunen wij dit jaar ook weer een schoolproject.
Een infobrief zal u nog in de boekentas vinden eind februari.

Oudercomité vergadering 14 maart 2019
Onze derde vergadering van het oudercomité zal doorgaan op donderdag 14 maart vanaf 19.30
uur in de boterhammenrefter (ingang: aan het afmeldpunt).
U bent allen zeer welkom om deel te nemen want wij, ouders, maken dat het oudercomité werkt
en blijft werken! Indien u wilt deelnemen aan de volgende vergaderingen of informatie wenst,
stuur ons gerust een mailtje.
Oudersoirée 21 maart 2019 16-19u
Op donderdag 21 maart organiseert het oudercomité zijn derde oudersoirée tijdens het
oudercontact. Kom samen met andere ouders een hapje eten en een drankje drinken in de
boterhammenrefter. Die avond worden ook de mattentaartjes of rijsttaartjes afgehaald.
Kan u helpen bij de organisatie op 21 maart, geef ons dan een seintje aub, waarvoor dank.
Natuuractie 28 april 2019 10-12u
Op zondag 28 april zouden we graag op school een aantal ‘groene’ workshops voor en met de
kinderen organiseren. We zijn op zoek naar ouders met groene vingers die graag een paar uur
zouden kunnen een handje meehelpen, bijvoorbeeld dingen klaarzetten of een aantal kinderen
begeleiden tijdens de workshops. Als u interesse hebt om mee te doen, neem dan aub contact
op met Anne Franklin en Peter Permanne via oudercomitebsetterbeek@gmail.com
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