
             

 

 

 

 
OUDERCOMITÉ BASISSCHOOL KAE 

Oktober 2018 Nieuwsbrief  

 

 
Beste ouders, 
 
Onze eerste vergadering op 4 oktober was heel succesvol! Er was een mooie opkomst met 
veel nieuwe gezichten en enthousiaste mensen. Iedereen was het erover eens dat we het 
goede werk van het vorige comité dienden verder te zetten. Dank aan alle deelnemers om 
nieuwe taken op zich te willen nemen en voor de leuke nieuwe ideeën voor toekomstige 
activiteiten! 

 
 

 
 

 

Vrijdag 12 oktober 8-8u30 
KAE Fietsparade / Parade à Vélo 
Kom op vrijdag 12 oktober mee fietsen, feesten, spelen rond onze school voor schone lucht! 
Laten we plaats maken voor de zachte weggebruiker. Afspraak om 8u00 aan de hoofdingang 
KAE voor het standbeeld van piloot Thieffry. 

 
 

 
 

 

Donderdag 25 oktober 16-20u 
Onze traditionele oudersoirée gaat door in de polyvalente zaal tijdens het oudercontact. 
Een drankje en een hapje zullen beschikbaar zijn, dus kom gerust een kijkje nemen en de 
sfeer opsnuiven. Een babbeltje slaan met andere ouders terwijl de kinderen met hun 
vriendjes spelen moet zeker kunnen! 
 
Een oproep zal binnenkort nog apart worden rondgestuurd voor uw culinaire bijdrage. We 
hebben ook helpende handen nodig in de namiddag en avond om elkaar wat af te wisselen 
voor het verkopen van hapjes. Bij voorbaat dank voor uw hulp!  
  
De opbrengst zal gebruikt worden om activiteiten te organiseren en voor projecten ten 
voordelen van de kinderen van de school. Details omtrent dit laatste zullen gedurende het 
schooljaar worden medegedeeld. 

 
 



       

 

Donderdag 6 december 19u30-21h 
De tweede vergadering van het oudercomité zal doorgaan op 6 december 2018 in de 
boterhammenrefter (locatie: aan het afmeldpunt).  
 
U bent allen zeer welkom om deel te nemen want wij, ouders, maken dat het oudercomité 
werkt!  Ons doel is om (minstens) één ouder aan te duiden per klas als vertegenwoordiger 
(lagere school en kleuters).1   Indien u kan deelnemen aan de volgende vergadering of 
interesse heeft om als vertegenwoordiger voor de klas van uw kind(eren) op te treden, mag 
u een mailtje sturen naar: oudercomitebsetterbeek@gmail.com.  Stuur ook gerust uw 
voorstel(len) voor agendapunten. 
 

 
We wensen jullie nu al een fijne herfst(vakantie) toe en kijken ernaar uit om u talrijk 
aanwezig te zien op 6 december. 

 
Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com 
Facebook Oudercomité BS Etterbeek 
We kijken er naar uit van u te horen! 
 

 
 
 
 

 

 

                                                           
1 Verdere informatie zal volgen. 


