Nieuwsbrief September 2019
Beste ouders,
Welkom op de eerste uitgave van de nieuwsbrief van het oudercomité 2019-2020! 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 10 oktober om 19.30
uur in de boterhammenrefter (locatie: aan het afmeldpunt binnen). U bent allen zeer welkom
om deel te nemen want wij, ouders, maken dat het oudercomité werkt!

OC Activiteiten en fondsenwervende initiatieven voor 2019-2020
Oudercomite vergaderingen : 10 oktober, 12 december, 5 maart, 7 mei
Oudersoirees (tijdens oudercontact): 24 oktober, 19 december, 19 maart, 29 juni
Schoolkalender: Dank aan de ouders die al een kalender hebben besteld of een gift hebben
aangeduid! De kalender kan nog besteld worden tot uiterlijk vrijdag 20 september via het
online formulier: https://forms.gle/LrMaJ6H5CwtbooWk7

Taartenactie, bake sales (tijdens oudersoiree)

Rommelmarkt, natuuractie (nog vast te leggen)
We zijn altijd blij om suggesties voor nieuwe activiteiten te ontvangen!

Oproep klasvertegenwoordigers / klasouders
Geef je de klas van je kind graag een duwtje in de rug? Wil je de band met/tussen alle ouders
van de klas versterken (bvb. Aanleggen van een mailinglijst, opzetten van een Whatsapp-groep
of het organiseren van een occasioneel social event)? Wordt dan klasouder van de klas van jouw
kind! Het vraagt niet veel tijd. ‘t Is gewoon een kwestie van ‘er te zijn’ voor de anderen.
Informatie daarover werd verspreid op de infoavond van 5 september en via de e-mail van 18
september. Dank aan die ouders die zich al vrijwillig gemeld hebben (klassen 1KJ, 2KE, 3KSS, 2F, 2J,
2T, 3C, 5L). We zijn nog steeds op zoek naar klasouder(s) voor de overige klassen uit elk jaar. Ben
je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op met het oudercomité. Hartelijk dank!

Hartelijk bedankt!
Aan allen die geholpen hebben deze zomer aan het onderhouden van de moestuin, alsook aan
het team dat het terrein heeft netjes gemaakt voor de start van het nieuwe schooljaar.

Oudercomitevergadering: donderdag 10 oktober 19h30
Oudersoirée (tijdens oudercontact): donderdag 24 oktober 16-19u

Het Oudercomité oudercomitebsetterbeek@gmail.com
Facebook Oudercomité BS Etterbeek
www.ocbsetterbeek.org

