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Beste ouders, 
 
We hopen dat u en uw kind(eren) een fijne herfstvakantie hebben gehad, alsook een 
‘spook’taculaire Halloweenperiode! We kijken er naar uit velen onder u terug te zien op de 
eerstvolgende vergadering van het Oudercomité op 6 december (zie hieronder). 
 

 
Bericht van de Voorzitter 

Beste ouders, 
 
Onze wereld verandert zeer snel en dit leidt tot complexe toestanden, zoals we elke dag in de 
krant en in de media lezen. 
 
Om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden, moeten wij, ouder(s), ervoor zorgen dat 
onze kinderen voorbereid zijn. Met de ganse medewerking van school en ouders kan zeer veel 
bereikt worden. Een school is als een kleine wereld, met mensen uit verschillende 
achtergronden (sociaal, religie, cultuur, ras, ...). Het is een gigantische gelegenheid voor ons om 
meer te weten te komen over de anderen en hun goede ideeën en bedoelingen. 
 
Bovendien zijn de financiële middelen van een school beperkt. Hoewel, in een 'kleine wereld', 
met mensen uit verschillende achtergronden, kunnen verschillende zaken door ons allemaal 
gedaan worden, of geïntegreerd worden in een project dat door onze kinderen wordt 
uitgevoerd en door ons ondersteund of gesponsord wordt. 
 
Op basis van een efficiënte communicatie kan onze school enkele uitdagingen communiceren 
en kunnen ouders snelle en eenvoudige oplossingen bieden. 
 
Het oudercomité is de link tussen de ouders en de school. Onze rol bestaat erin om naar alle 
partijen te luisteren en de follow-up te verzekeren.  In die context zouden we graag per klas 
één of twee oudervertegenwoordigers willen toewijzen. Dankzij die personen hopen we de 
communicatie met elke ouder uitstekend te maken en in beide richtingen (school-ouder-
school). 
 
Daarom hopen wij dat veel ouders zich geroepen zullen voelen om de klas van hun kinderen te 
mogen vertegenwoordigen. 
Indien geïnteresseerd om uw klas te vertegenwoordigen, neem dan snel met ons contact op!   
 
Stanislas 



       

 
 

 

 
 
Fietsparade 12 oktober 
 
De fietsparade van vrijdag 12 oktober was een groot succes. Groot en klein hebben gedurende 
de duur van de parade de straten rond de school kleurrijk, veiliger en vrolijker gemaakt. Het 
enige wat we konden horen waren lachtende kinderen en fietsbellen. 
 
De parade heeft vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen gemobiliseerd, 
waaronder de burgemeester van Etterbeek. Luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid 
stonden dan ook hoog op de politieke agenda van de verkiezingen. 
 
De actiegroep wil nu verder werken op dit positieve elan en een dialoog opstarten met de 
school en de (omliggende) gemeenten. 
 

 
 

 
Oudersoirée 25 oktober 
 
Hartelijk dank aan de vele ouders die de soirée hebben gesteund door het aankopen van 
lekkere taarten en cakes.  Dank aan diegenen die culinair hebben bijgedragen alsook een 
handje toestaken op de avond zelf.  
De opbrengst zal gebruikt worden om activiteiten te organiseren en ook voor projecten ten 
voordele van de kinderen van de school.  
 
 
 
Bericht verloren voorwerpen  
 
Bij het laatste oudercontact hebben enkele ouders de verloren voorwerpen gesorteerd. Een 
aantal van de naamloze voorwerpen werden met een "10/18" gemarkeerd. We willen een 
oproep naar de ouders doen om de verloren voorwerpen te komen afhalen, ten laatste op 
dinsdag 18 december. De bedoeling is de groene bakken zo veel mogelijk leeg te maken om de 
volgende sorteerbeurt gemakkelijker te maken. In december zullen alle “10/18” gemarkeerde 
verloren (en naamloze) voorwerpen aan een goed-doel-vereniging worden geschonken. 
 



             

 
 

 

 
 

Oudercomité vergadering 6 december 2018 19u30-21u 
 
Onze tweede vergadering van het oudercomité zal doorgaan op donderdag 6 december 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 gerust een mailtje naar: oudercomitebsetterbeek@gmail.com   
 
We kijken ernaar uit om u talrijk aanwezig te zien op 6 december. 
 
 
 
Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com 
Facebook Oudercomité BS Etterbeek 
 
We hopen van u te horen! 

   
 


