
             

 

 
 

 

 
Nieuwsbrief April 2019  

 

 
 
Beste ouders, 
 
We hopen dat u een leuke en zonnige paasvakantie achter de rug heeft en dat uw kinderen de 
kans hebben gehad om wat paaseieren te rapen uit lekkere chocolade!  
 
De lente is nu goed en wel begonnen met knoppen aan de bomen, bloemen die ontluiken en 
groen (gras) dat overal weer naar boven komt!  Om in dit natuurthema te blijven, organiseert 
het Oudercomité een natuuractie die zal plaatsvinden op zondag 28 april. We hopen u dan op 
school talrijk te mogen ontmoeten!   
 

 

Latest news 
 
We zijn blij u de lancering van de Oudercomité website te mogen aankondigen! 
 

www.ocbsetterbeek.org 
  
Hier kan u alle nuttige info vinden, zoals de lijst van de leden van het oudercomité, events-
kalender, verslagen van de vergaderingen van het oudercomité en onze nieuwsbrieven. 
Surf er maar op los! 
 

 
 

Hartelijk bedankt! 
 
Taartenactie 
 
Dank aan alle kinderen, ouders en de ganse schoolstaff voor hun steun aan deze actie! 
Tesamen hebben we om en bij €1400 verzameld voor de muzische workshops.    Bijzondere dank 
gaat naar klas 6LK, die flink geholpen hebben met het klaarmaken van alle zakjes, en naar 
klassen 3LJO, 6LC en 5LL,  die elk meer dan 100 taartjes bestelden. 
 
Felicitaties aan klas 3LJO die de grootste opbrengst hebben gerealiseerd,   
met 145 bestelde taarten!  Geniet van uw film en van de popcorn als beloning! 
 
Oudersoirée 21 maart 2019 
 
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.  
 



       

 
  

 
 
 
Natuuractie 28 april 2019 van 10 tot 12 uur 
 
Op zondag 28 april 2019 organiseert het oudercomité naar jaarlijkse traditie haar natuuractie.  
 
Voel je de lente kriebelen en wil je, samen met je kind(eren), de tuin van de school onder handen 
nemen, dan ben je van harte welkom op de campus van het Koninklijk Atheneum te Etterbeek.  
 
Wat staat er zoal op het programma? 
 
We gaan de groentebakken klaarmaken zodanig dat onze kinderen nadien – tijdens de 
schooluren – groenten en kruiden kunnen zaaien en planten. Dit betekent dat die bakken 
moeten gevuld worden met grond en schoolgemaakte compost. Ook zullen we kleine potjes 
vullen met grond, waarna onze kids op zondag zelf kruiden en bloemen kunnen zaaien in die 
potjes. Onze jonge welpen mogen die potjes nadien mee naar huis nemen – er zal per potje een 
kweekinstructie meegegeven worden.  
 
Stuiten we tijdens deze activiteiten op iets vreemds – denk bvb. aan lieveheersbeestjes die uit 
hun winterslaap zijn gekomen, takroffelende bonte spechten of engerlingen in de grond – dan 
mogen de kids een deskundige uitleg op niveau verwachten. 
 
Omdat de aanwezigheid van aardbeien op school eveneens een succesverhaal is, zouden we 
tevens nieuwe moederplantjes voorzien. Ook de frambozenhaag moet dringend een snoeibeurt 
krijgen.   
  
We sluiten de actie af met een trash challenge: met knijpers en handschoenen ontdoen we de 
schoolcampus van alle zwerfvuil. Op 11 mei is er openschooldag, we zullen ervoor zorgen dat de 
campus er piekfijn bij ligt!  
 
Waar: campus KA Etterbeek 
Wanneer: zondag 28 april 2019 van 10 tot 12 u 
Wat meebrengen:  
o best iedereen : handschoenen voor groot en klein 
o facultatief: schepjes, observatiepotjes voor diertjes, kleine bloempotjes, snoeischaar  
 
Rest nog te melden dat er die dag geen catering voorzien is, omwille van de beperkte tijdsduur. 
 
We duimen voor een talrijke en enthousiaste opkomst! 
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Oudercomitévergadering 2 mei 2019 
 
Onze vierde en laatste vergadering van het oudercomité dit schooljaar zal doorgaan op 
donderdag 2 mei vanaf 19.30 uur (veranda). 
 
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 2 mei. 
 
 
Filter-Café-Filtré sensibilliseringsactie 17 mei 2019  
 
Op vrijdag 17 mei organiseren de ouders van het KAE, samen met nog 7 andere scholen in 
Etterbeek, een nieuwe Filter-Café-Filtré sensibiliseringsactie voor een betere luchtkwaliteit en 
leefbaarheid van de stad. 
 
De actie zal plaatsvinden tussen 7u45 en 8u15 op het Koning Overwinnaarsplein. Om 8u15 zal 
een stoet met kinderen en ouders vertrekken naar de school.  
 
Neem je croissant en fruitsap mee en doe witte of lichtblauwe kleren aan!  
 
Verdere communicatie volgt nog. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com 
Facebook Oudercomité BS Etterbeek 

www.ocbsetterbeek.org 

 

Happy Month of May! 


