Nieuwsbrief Oktober 2019
Beste ouders,
Onze eerste vergadering op 10 oktober was heel succesvol! Er was een mooie opkomst met
nieuwe gezichten en enthousiaste mensen. Een overzicht van de besproken thema's vindt u
hieronder, een volledig verslag volgt op Oudercomité website. Dank aan alle deelnemers!
Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 10 oktober
Het Oudercomité moet zich constant hernieuwen en is voortdurend op zoek naar ouders die
ons team kunnen versterken. Samen gaan we verder!
Voorstel nieuwe structuur

We zijn momenteel een heel kleine groep en het zou fantastisch zijn om nog meer enthousiaste
ouders met ons samen te voegen. In het bijzonder zijn we op zoek naar ouders om het
Oudercomité te helpen met fundraising activiteiten of met een schoolgeorganiseerde activiteit.

Occasionele deelnemers zijn ook welkom op de oudercomité vergaderingen. Ouders mogen
altijd opmerkingen, maar vooral ook suggesties en oplossingen aanbrengen om knelpunten op
te lossen. Het Oudercomité team zal steun verlenen aan de ouder(s) om een oplossing te helpen
vinden.
Acties en fundraising
Elk jaar organiseert het Oudercomité activiteiten om geld voor school te zamelen.
Geld dat het Oudercomité besteedt, naast andere projecten, aan de aankoop van medailles voor
de veldloop, de aankoop van postzegels zodat elk kind tegen het einde van de zomervakantie
een brief van de nieuwe juf of meester ontvangt. We leveren ook een financiële bijdrage aan
de muzische week en de moestuin. Ook aankoop nieuwe speeltuigen of een extra sportdag
heeft het Oudercomité al mee gesteund.
Breaking news
Twee ouders hebben een dossier bij de Stichting Koning Boudewijn aangekaart met betrekking
tot het bouwen van een fietsenstalling voor de kleuters. Het dossier werd met de
schooldirecteur atheneum, die ook de domeinverantwoordelijke is, besproken.
Varia: Punten die aan de directrice zullen gestuurd worden:
Communicatie over de opvang (hoe wordt het georganiseerd en kan het verbeteren)
Naschoolse activiteiten (te weinig plaatsen)
Volgende oudercomitévergadering: donderdag 12 december 2019

Klasvertegenwoordigers / Klasouders
Dank aan de ouders die zich hebben opgegeven om klasouder te worden. We vernamen dat er
al beginnende contacten werden gelegd, alsook een Whatsapp-groep werd samengesteld, en
een kennismakingsronde gehouden. Het is fijn te horen dat dit initiatief gelanceerd is nu – hou
het in gang aub!

Hartelijk bedankt!
Dank aan de ouders die een kalender hebben besteld of een gift hebben overgemaakt! We
brachten samen €1150 bijeen, hetgeen onze activiteiten zal sponseren, alsook projecten ten
voordele van de kinderen van de school. Details omtrent dit laatste zullen gedurende het
schooljaar worden medegedeeld.

Oudersoirée (tijdens oudercontact): donderdag 24 oktober 16-19u
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!
Kijk bij deze gelegenheid ook ’s in de groene bakken - in de hoofdgang - of er niet een verloren
jas, trui of zwempak te vinden is van je kind(eren).
Een oproep werd rondgestuurd voor uw culinaire bijdrage. We hebben ook helpende handen
nodig voor het verkopen van hapjes. Als je een half uur vrij hebt tussen 16 en 19 uur, laat het
ons dan weten aub. 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.

We wensen jullie nu al een fijne herfst(vakantie) toe!

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Facebook Oudercomité BS Etterbeek
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