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Beste ouders,
Welkom op de eerste uitgave van de nieuwsbrief van het oudercomité 2018-2019!
We hopen dat u allen een leuke zomervakantie heeft gehad en dat de nieuwe schoolstart vlot
is kunnen verlopen op onze school.
De eerste vergadering van het oudercomité zal doorgaan op donderdag 4 oktober om 19.30
uur in de boterhammenrefter (locatie: aan het afmeldpunt).
U bent allen zeer welkom om deel te nemen want wij, ouders, maken dat het oudercomité
werkt! Ideaal gesproken zouden we minstens één ouder moeten kunnen aanduiden die
telkens één klas vertegenwoordigt en dit voor de ganse basisschool.
Indien u kan deelnemen aan de eerste vergadering of interesse heeft om als
vertegenwoordiger voor de klas van uw kind(eren) op te treden, mag u ons een mailtje sturen
naar: oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Stuur ook gerust uw voorstel(len) voor agendapunten.1
We willen ook van deze brief gebruik maken om een "dikke merci" te zeggen aan Saskia De
Groof en aan Wouter Walgraeve, die nu een stap terug hebben gezet als voorzitter(s) van het
oudercomité. Zij zijn beiden de voorbije 6 jaren de drijvende krachten geweest van het comité
en hebben vele activiteiten en initiatieven om fondsen te werven voor schoolprojecten
gerealiseerd.
De verwezenlijkingen van het oudercomité 2012-2018 betroffen onder andere:
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VGC subsidie voor 3 activiteiten per jaar;
De aanleg van de zebrapaden op de oversteekplaatsen;
Versterking verkeersveiligheid aan straatkant kleuters d.m.v. stewards;
Opstart moestuin;
Installatie 2 klimmuren + klimrek/Speeltuig + achteraf 3 tuimelrekken;
Succesvolle mattentaartacties;
Bloembollenplantingen;
Flyerrek ter bevordering van communicatie;

Suggestions may also be written in English. Suggestions peuvent aussi être écrites en Français.







Verschillende opkuismomenten op de campus;
Bio-fruit op school;
Medailles voor alle kinderen na de veldloop;
Nieuwe vuilnisbakken met sorteerunits PMD/restafval;
Ophaling fruitafval voor compostbakken; enzovoort.

Recentelijk nog de sportdag, een grote hit bij de kinderen!
Saskia, Wouter, dank u wel! Wij appreciëren alles wat u gedaan heeft voor de school en voor
de kinderen.
We wensen aan alle ouders een fijne septembermaand en kijken er naar uit om u voltallig
aanwezig te zien op de eerste vergadering op 4 oktober 2018.
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