OUDERCOMITÉ BASISSCHOOL KAE
Nieuwsbrief Maart 2019
Beste ouders,
We hopen dat u een leuke krokusvakantie achter de rug heeft en dat u heeft kunnen genieten
van grappige carnavalmomenten; dat uw kinderen uitgerust en vol energie weer naar school zijn
kunnen gaan!
Onze vergadering op 14 maart was succesvol! Een overzicht van de besproken thema's vindt u
hieronder, een volledig verslag volgt (op Facebook). Dank aan alle deelnemers! We kijken er
naar uit u terug te zien op de (laatste) Oudercomitévergadering van dit schooljaar op 2 mei 2019.

Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 14 maart
Klasvertegenwoordigers: Ouders vinden het concept goed. Een workshop met al de
klasvertegenwoordigers en de leerkrachten die interesse hebben kan nog dit jaar georganiseerd
worden om rol en taken te definiëren, zodat vanaf september 2019, alles duidelijk wordt.
Debriefing infosessie COV (Christelijk Onderwijzersverbond) over “good practices” en werking
van een oudercomité. Doel: meer diversiteit en meer solidariteit op school.
Mogelijke toekomstige OC activiteiten:
- Infosessies: volgend schooljaar zou het OC, samen met de school, seminars kunnen organiseren
over bepaalde onderwerpen (opvoeding, kindpsychologie, andere zaken die verschillende
ouders interesseren);
- Tweedehandsbeurs (voor kinderen en ouders die op school zitten);
Het Filtercafé-team update:
- Er wordt (na)gedacht over volgende fietsenacties, breder dan in 2018, en met andere scholen
uit de omgeving;
- Luchtkwaliteitsmeter zou op de campus kunnen geplaatst worden om de luchtkwaliteit te
meten en te monitoren;
Communicatie met ouders: FB wordt elke dag meer gebruikt door ouders. Onze eigen nieuwe
website wordt weldra gelanceerd online!
Tijdelijke fietsenstalling: Het OC zou graag de persoon willen bedanken die de houten
constructie plaatste. Helaas, door de wind is de struktuur kapot; een andere struktuur zal
mogelijks geplaatst worden, rekening houdende met de veiligheid voor iedereen.

Hartelijk bedankt!
Taartenactie
Hartelijk dank aan allen die deze actie hebben gesteund! De verzamelde fondsen zullen worden
aangewend in muzische workshops waarvan uw kinderen kunnen genieten in de maand april op
school.

Oudersoirée 21 maart 2019 tussen 16 en 19 uur
Op donderdag 21 maart organiseert het oudercomité zijn derde oudersoirée dit schooljaar
tijdens en na uw oudercontact. Kom samen ook met andere ouders een hapje eten en een
drankje drinken in de boterhammenrefter. Die avond dienen ook uw mattentaartjes of
rijsttaartjes te worden afgehaald.
Kan u helpen bij de organisatie zelf op 21 maart of hebt u de kans om een culinaire bijdrage (zoet
of zout) mee te brengen voor onze ‘fundraising bake sale’ ter plaatse, geef ons dan een seintje
aub via oudercomitebsetterbeek@gmail.com Alvast bedankt daarvoor!

Natuuractie 28 april 2019 van 10 tot 12 uur
Zoals al eerder aangekondigd, zouden we graag op zondag 28 april op school een aantal ‘groene’
workshops voor en met de kinderen organiseren. We zijn op zoek naar ouders met groene
vingers die graag willen 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
Oudercomitévergadering 2 mei 2019
Onze vierde en laatste vergadering van het oudercomité dit schooljaar zal doorgaan op
donderdag 2 mei vanaf 19.30 uur. Indien u wilt deelnemen aan de volgende vergaderingen of
meer informatie wenst, stuur ons gerust een mailtje.

Ter herinnering: Verloren kleren
Neem aub nu al een kijkje bij de plaatsen met verloren kleren (lagere school: groene bakken en
jassenrek; kleuterschool: houten bakken aan de ingang) voor woensdag 20 maart 2019. Na die
datum zullen alle “12/18” gemarkeerde, achtergelaten of naamloze kleren aan een goed-doelvereniging worden weggeschonken.

Bericht van BS KAE kunst- en cultuur coördinator Annick Schlup
OPROEP AAN OUDERS, GROOTOUDERS, BABYSITS…
Naar aanleiding van de muzische week die binnenkort plaatsvindt, zouden we de komende
woensdagen tijdens de opvanguren minstens 2 teletijdmachines willen bouwen.
De kinderen die in de opvang lagere school blijven, zullen uitgenodigd worden om hier aan mee
te werken.
Graag zouden we via deze weg ook jullie willen uitnodigen om hieraan mee te komen werken.
Dus…
- Heb je woensdagnamiddag, 27/03 of 03/04 tijd?
- Heb je zin om je creativiteit en technisch inzicht te delen met onze leerlingen en anderzijds ook
te ervaren hoe kinderen je soms perplex laten staan met hun ideeën?
- Hou je van knutselen?
Dan is de opvang de plaats waar je moet zijn! Er wordt vanaf 14u aan de machines gewerkt.
We hebben al een aantal ideetjes hoe het er uit moet zien maar verdere ideeën zijn nog steeds
welkom (zowel op technisch vlak als decoratief vlak).
Ook wordt er nog materiaal gezocht: houten planken, een houten kast waar iemand in past,
grote stukken karton, lampjes op batterijen, restjes verf, tandwielen,…en nog veel meer.
Indien je denkt iets te hebben dat kan dienen, spreek Maxime hierover zeker aan.
Voor meer informatie kan je ook mailen naar annick.schlup@bsetterbeek.be of Maxime
aanspreken tijdens de school- en opvanguren.

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Facebook Oudercomité BS Etterbeek

Fijne Paasvakantie!

