
             

 

 
 

 

 
Nieuwsbrief Mei - Juni 2019  

 

 
 
Beste ouders, 
 
Mei is bij veel mensen een geliefde maand: veel feesten en feestdagen! 1 mei, hemelvaartdag, 
het vieren van communies, lentefeesten en Moederdag.  Lokale feesten waren er ook met onder 
andere het Feest van de Iris en van de Tervurenlaan, Het Milieufeest, en nog veel belangrijker – 
de Open Dag van de campus KAE!    Net voor de laatste rit van het schooljaar hebben we nog 
enkele bijzondere dagen in juni met het Suikerfeest, Pinksteren en Vaderdag. 
 
Onze laatste oudercomitévergadering voor dit schooljaar was op 2 mei.  Een overzicht van de 
besproken thema's vindt u hieronder, een volledig verslag op website. Met dank aan alle 
deelnemers!     
 

 

Beknopt overzicht Oudercomitévergadering 2 mei 
 

Overzicht activiteiten 2018-2019: 
 
Onze fund-raising activiteiten en evenementen omvatten de gewoonlijke favorieten: de 
kalender, de oudersoirées, de taartenactie en de natuuractie.   Tijdens onze eerste OC 
vergadering volgend schooljaar zullen we nog verschillende projecten bespreken die we graag 
zouden ondersteunen dankzij de opgehaalde fondsen. 
 
Dit voorbije schooljaar hebben we enkele nieuwe projecten van start zien gaan, in het bijzonder 
de nieuwsbrief en onze OC website!  Er waren daarnaast ook nog twee heel succesvolle 
evenementen georganiseerd door het Filter-Café-Filtré team. 
 
Het project rond klassenvertegenwoordigers werd ook ingeleid. Dit zal verder ontplooid 
worden volgend schooljaar. Een 'ideeënbord' werd geplaatst aan de muur in de gang die leidt 
naar de polyvalente zaal, naast de afmeldtafel basisschool. Aarzel niet om er uw suggesties op 
te schrijven! 

 
 

Ouders blijken, volgens de vele positieve feedback, over het algemeen tevreden.  En, om in dit 
goed momentum verder te gaan, kijken we al naar nieuwe gezichten uit op de volgende 
Oudercomitévergadering in oktober 2019! 
 
 



       

 
Suggesties voor nieuwe activiteiten in 2019-2020: 
 
- Workshop voor klassenvertegenwoordigers: verwachtingen te delen, herhaling van activiteiten 
- Rommelmarkt in lente 
- Organisatie van een opa/oma, of familie dag 
 
 
 

Evenementen april – mei 
 

Veel dank aan al diegenen die deelnamen en die deze evenementen 
tot een succes hebben gemaakt! 

 
 
Natuuractie 28 april 
 
Ondanks de regen was er toch een grote groep enthousiastelingen afgekomen om de 
groententuin klaar te maken voor het zomerseizoen.  Kinderen, ouders en lesgevers vulden de 
nieuwe containers met potgrond.  Er werd gewied, de bessen werden uitgedund en de compost 
gelucht. Kruipende beestjes werden van dichtbij geobserveerd en zaadjes werden in kleine 
potjes geplant om mee naar huis te nemen. De moedigsten onder ons ruimden ook het vuil op 
en maakten het campusterrein weer netjes.    
 
Ouders en kinderen die in de komende maanden de moestuin willen onderhouden zijn welkom. 
Als beloning mag je de rijpe groenten mee naar huis brengen. 
 

 
 

 
 
Filter-Café-Filtré Luchtster actie 17 mei 
 
 
Op vrijdag morgen 17 mei zijn leerlingen, ouders en sympathisanten van 8 verschillende scholen 
uit Etterbeek samen gekomen om meer aandacht te vragen voor schone lucht, meer 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers en meer leefbaarheid. Ondanks het vroege 
uur en het mindere weer kwamen er toch een kleine 300-tal mensen opdagen. Er werd gezongen 
en gegeten. Onze actie kreeg de nodige media aandacht en de burgemeester van Etterbeek, 
evenals andere politici, was aanwezig. De organisatoren willen nu concrete maatregelen 
voorstellen om de gemeente te helpen bij het verwezenlijken van onze eisen. 



             

 
 

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 24 juni. Na die datum zullen alle 
“03/19” gemarkeerde, achtergelaten of naamloze kleren definitief aan een goed-doel-
vereniging worden weggeschonken.  Alle mutsen, sjaals en handschoenen zullen ook gegeven 
worden. 
 
 
 
  

 
 
Oudersoirée 27 juni 16-19u 
 
Op donderdag 27 juni organiseert het oudercomité zijn oudersoirée tijdens het oudercontact.  
Kom samen met andere ouders gerust een hapje eten en een drankje drinken in de 
boterhammenrefter.    
 
Iedereen die een eigen culinaire bijdrage (zoet of zout) voor onze ‘fundraising bake sale’ wil 
brengen is zeer welkom dit te doen. Hartelijk bedankt alvast! 
 
Een uitstekende gelegenheid om het einde van het schooljaar of het begin van de zomervakantie 
te vieren! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com 
Facebook Oudercomité BS Etterbeek 

www.ocbsetterbeek.org 

 

We wish you a very happy summer! 

 

 


